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ВСТУП

Кримінологія  комплексна наука,  що вивчає закономірності  злочинності,‒

особу злочинця, причини й умови злочинності, її окремі види, напрями та заходи

її  запобігання.  Як  суспільна  наука  кримінологія  теоретично  осмислює  і

систематизує об’єктивні знання стосовно свого предмета, на основі аналізу даних

кримінологічних  досліджень  описує,  пояснює  та  прогнозує  розвиток  його

складових  явищ.  Отримання  кримінологією  наукових  знань  про  злочинність,

особу  злочинця,  кримінальну  детермінацію  передбачає  належне  забезпечення

щодо розробок і впровадження в практику боротьби зі злочинністю оптимальних

заходів  її  запобігання  в  Україні.  За  висловленням  Вольтера,  запобігання

злочинності  є  справжньою  юриспруденцією  у  цивільному  суспільстві.  Отже,

кримінологія має свій предмет, систему, методику досліджень. Разом з тим, вона

тісно  пов’язана  з  філософськими,  правовими,  суспільними  та  правознавчими

науками.

Навчальна дисципліна «Кримінологія» складається із Загальної і Особливої

частин, в яких розглядаються теоретичні та прикладні питання науки.

У Загальній частині викладається понятійний апарат кримінології (поняття

злочинності,  її  природа,  кількісно-якісні  показники,  особа  злочинця,  причини і

умови  злочинності  й  окремої  злочинної  поведінки,  методики  кримінологічних

досліджень, теорія запобігання злочинності).

Особлива частина кримінології присвячена кримінологічній характеристиці,

особі  злочинця,  причинам  і  умовам  та  запобіганню  окремих  видів  злочинних

проявів,  які  розрізняються  за  їх  мотивацією,  контингентом  злочинців,

локалізацією тощо).

Мета  навчальної  дисципліни   ‒ надати  студентам  науково  обґрунтовані

уявлення про сучасний стан злочинності  в Україні й світі,  кримінологічні риси

особи злочинця і потерпілого, негативні явища і процеси, які її обумовлюють, а

також  про  теорію  запобігання  злочинності;  привити  студентам  навички

самостійного  комплексного  аналізу  кількісно-якісних  показників  злочинності,
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організації  та  впровадження  заходів  щодо  запобігання  злочинності  у

територіальному масштабі. 

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  «Кримінологія»  студент

повинен 

знати: 

‒основні терміни і поняття кримінологічної науки; 
‒історію розвитку кримінологічних учень;
‒основні статистичні показники злочинності в Україні та світі;
‒напрями та заходи запобігання злочинності;
вміти: 

 ‒ самостійно аналізувати кримінологічний стан злочинності в регіоні;
 ‒ складати методичні способи щодо проведення локальних кримінологічних

досліджень;
 ‒ планувати  заходи  щодо  запобігання  окремих  проявів  злочинності  на

окремому об’єкті, районі та у територіальному масштабі.
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконану  контрольну  роботу  студент  заочної  форми  навчання  здає  на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше,  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студент  може  самостійно  вибирати  тему  контрольної  роботи  із

запропонованого кафедрою переліку.

Контрольну роботу виконують і захищають за однією із запропонованих тем

за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої

залікової  книжки  «0».  Отже,  ви  обираєте  варіант  № 10.  Якщо  остання  цифра

залікової книжки «7», то вибираєте варіант контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Контрольна  робота  має  на  меті  набуття  студентами  вміння  аналізувати

норми  кримінально-процесуального,  кримінального  права,  засвоєння  найбільш

ефективних прийомів, методів і засобів боротьби зі злочинністю.

Студент  у  контрольній  роботі  показує  своє  вміння  творчо  та  самостійно

працювати  з  навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними

матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

Підготовка до написання контрольної роботи

Підготовку до виконання роботи слід зосередити як на теоретичних, так і на

практичних питаннях з метою розробки власних рекомендацій щодо їх вирішення.

Потрібно  повністю  розкрити  вибрану  тему,  висвітлити  кожне  питання  плану.

Виклад має бути послідовним, логічним і з розмежуванням питань.

Контрольна робота  виконується самостійно та  не  передбачає  механічного

переписування  літературних  джерел.  У  разі  використання  цитат  (думок  інших

авторів) їх слід брати в лапки та робити посилання (зноски), які наприкінці роботи

нумеруються  у  порядку  використання  та  подаються  за  таким  стандартом.

6



Наприклад: Маркусь В. О. Кримінологія. Курс лекцій : навч. посіб. Київ : Кондор,

2007. 558 с. 

Під час викладення спірних концепцій,  які  є у науковців,  студент мусить

аргументувати свою позицію щодо їх точок зору та може схилятися до якоїсь із

них  або  відхиляти  їх,  створюючи  власну  та  наводячи  щодо  останньої

підтвердження.

У роботі обов’язково слід використовувати матеріали практики застосування

соціальних норм. Такі матеріали особливо корисні як аргументи для демонстрації

теоретичних положень теми.

Контрольна  робота  оцінюється  за  викладеним  змістом  і  вмінням  автора

аналізувати  та  систематизувати  навчальний матеріал.  Кожна контрольна робота

повинна мати таку структуру:

–  вступ  –  необхідний  елемент  кожної  роботи,  в  якому  обґрунтовується

актуальність та важливість теми, її місце в системі курсу та значення; 

–  основна  частина  –  містить  основні  положення  теми,  дає  переконливе

уявлення

– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи;

–  список  використаних  джерел  –  студент  має  обов’язково  посилатися  на

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Обсяг контрольної роботи – 15–20 сторінок друкованого тексту, відповідно

вдвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають бути поля:

верхнє,  нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи Tіmes New

Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»,

«СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ»,  «ДОДАТКИ»  друкують  великими

літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами

(крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставлять.

Наприкінці  роботи  потрібно  вказати  ті  навчальні  посібники,  які  були

використані при написанні контрольної роботи.
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Наприкінці  роботи,  після  переліку  використаної  літератури  й  інших

інформаційних  джерел,  студент  повинен  поставити  власний  підпис  і  дату

написання контрольної роботи.

Викладач оцінює теоретичний рівень контрольної роботи, використання в

ній  сучасних  методик,  дає  висновок  стосовно  реальності  практичного

впровадження  пропозицій  і  рекомендацій  студента,  самостійності  та  ставлення

студента при виконанні контрольної роботи; зараховує роботу або не зараховує та

повертає  студенту,  вказуючи  на  виявлені  недоліки,  які  потребують

доопрацювання. 

Без  захисту  контрольної  роботи  студента  не  допускають  до  складання

іспиту.
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

1. Поняття,  предмет,  система,  завдання  та  функції  кримінології.  Зв’язок

кримінології з юридичними та неюридичними науками.

2. Поняття  віктимології,  становлення  її  як  самостійного  напрямку

кримінологічних досліджень. Віктимність та віктимізація.

3. Кримінологічна  характеристика  злочинів,  вчинених  з  необережності.

Причини та  умови злочинів,  вчинених з  необережності.  Запобігання  злочинам,

вчиненим з необережності.

Задача:

Середньорічна  чисельність  населення  в  одному  з  регіонів  складала  (тис.

чол.): 2015 р. – 168; 2016 р. – 167,7; 2017 р. - 167,3; 2018 р. - 166,9.

Кількість зареєстрованих злочинів за ці ж самі роки склала відповідно (тис.

чол.):  2015 р. – 2173; 2016 р. – 2625; 2017 р. - 2397; 2018 р. – 2582.

Завдання :

1. Обчисліть за кожний рік коефіцієнт злочинності.

2. Представте всі дані в табличній формі.

3. Обчисліть базисні темпи зростання.

4. На  основі  розрахункових  даних  побудуйте  лінійну  діаграму.  Зробіть

висновки.

Тестові завдання:

1. Уперше термін «кримінологія» був вжитий у праці: 

а) Ч. Беккаріа; 

б) Р. Гарофало; 

в) Е. Дюркгейма; 

г) Ч. Ломброзо; 

ґ) Е. Феррі.

2. Початком розвитку кримінології як науки вважається праця:

 а) Ч. Беккаріа «Про злочини та покарання»; 
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б) Р. Гарофало «Кримінологія»; 

в) Ч. Ломброзо «Злочинна людина»; 

г) Дж. Говарда «Стан в’язниць в Англії й Уельсі»; 

ґ) правильної відповіді немає. 

3. Предметом кримінології не є:

а) жертва злочину; 

б) суїцидальна поведінка;

в) прогнозування злочинності; 

г) кримінально-правова статистика; 

ґ) в усіх відповідях указано предмет кримінології.

4. Автором праці «Про злочини та покарання» (1764 р.) є: 

а) Ч. Беккаріа;

б) Ф. Аквінський; 

в) Е. Феррі;

г) Р. Гарофало; 

ґ) Ч. Ломброзо. 

5. Автором праці «Злочинна людина» (1876 р.) є: 

а) Ч. Беккаріа; 

б) Ф. Аквінський; 

в) Е. Феррі;

г) Р. Гарофало; 

ґ) Ч. Ломброзо. 

6. В особливій частині кримінології розглядають: 

а) методологію кримінології; 

б) віктимологічну профілактику злочинності; 

в) кримінологічне планування та прогнозування злочинності; 

г) фонові явища; 

ґ) правильної відповіді немає

7. Назвіть правильне положення, що стосується місця кримінології в системі

наук: 
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а) вплив біологічних і генетичних факторів не може поширюватись на всю

злочинність, у зв’язку з цим кримінологію не можна відносити до наук клінічного

напряму; 

б)  кримінологія  може  бути  загальнотеоретичною  наукою  щодо  наук

кримінально-правового циклу, але не з усіх аспектів, а лише з тих, які стосується її

предмета і з якими тією чи іншою мірою пов’язані інші науки;  

в)  кримінологія  є  самостійною  наукою  стосовно  кримінального  права  та

пояснюється це різними методами цих наук, специфічністю їх безпосередніх цілей

і завдань; 

г) кримінологія взаємодіє із низкою правових й соціологічних наук на стику

яких вона і розвивається; 

ґ) усі відповіді правильні.

Творчо-аналітичні завдання

1.У  Запорізькій  Січі  смертну  кару  козаку  скасовували,  якщо  дівчина

погоджувалася вийти за нього заміж, щоб жити доброчесним життям. 

Проаналізуйте  тогочасне  положення.  Чи  можна  його  вважати

кримінологічним засобом запобігання злочинності? На що воно спрямоване? Чи

враховується  сімейний  стан  особи  при  притягненні  до  кримінальної

відповідальності відповідно до КК України? Наведіть чинні кримінально-правові

норми заохочувального характеру, що спрямовані на запобігання злочинності.

2. У кримінологічній літературі вказано, що боротися із злочинністю лише

шляхом відкриття, розслідування, судового розгляду окремих кримінальних справ

і притягнення окремих винних осіб до кримінальної відповідальності – це те ж

саме, що намагатися виграти війну, використовуючи лише снайперів .

 Розкрийте  зв’язок  кримінального  права  та  кримінології.  Чи  може

кримінальне право бути єдиним засобом запобігання злочинності та як результат,

замінити кримінологію? 

3.  Римський  мислитель  Публій  Сір  писав,  що  хороше  законодавство

повинно прагнути до викоренення злочинності, а не злочинців. 
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Висловіть  своє  бачення  стосовно  такого  підходу. Чи  можна  кримінальне

законодавство  України  вважати  «хорошим»?  Наведіть  приклади  кримінально-

правових  норм,  які  спрямовані  на  запобігання  вчиненню  злочинів  винним  та

вчиненню злочинів іншими особами? 

4. Праці Дж. Говарда («Стан в’язниць в Англії й Уельсі», 1777 р.) вплинули

на  гуманізацію  системи  покарання  в  усьому  світі.  Так,  на  американському

континенті в’язниці розглядали як своєрідний примусовий монастир, де злочинців

утримували в одиночних камерах,  які  повинні були сприяти їхнім міркуванням

про  сенс  життя.  Проаналізуйте  наведену  концепцію  виправлення  засуджених,

враховуючи  положення  Кримінально-виконавчого  кодексу  України  (наведіть

конкретні норми).

5. Французький король Карл VII (1403–1471) відомий своїми оригінальними

судовими  вироками.  Приміром,  «якось  двадцятирічна  дівчина  звинуватила

знайомого  хлопця  у  зґвалтуванні.  Король  наказав  хлопцеві  заплатити  їй

відшкодування  у  розмірів  сто  золотих  флоренів.  Тоді  це  була  чимала  сума.

Задоволена  дівчина  забрала  золото,  ні  на  що не  скаржившись,  і  пішла.  Однак

король,  спостерігаючи  за  молодою,  енергійною,  міцної  статури  дівчиною,

засумнівався у правдивості її свідчень. Щоб це перевірити, наказав хлопцеві йти

слідом за дівчиною та відібрати у неї мішечок із грошима. Чекати не довелося

довго. Хлопець повернувся й сказав, що йому не вдалося відібрати гроші, позаяк

дівчина  дуже  активно  захищала  їх.  Король  викликав  дівчину  вдруге  і  наказав

віддати сто флоренів хлопцеві.  Пояснив це так: якби ж вона настільки активно

захищала свою цноту, то не втратила б її». 

Дайте  кримінологічну  оцінку  ситуації.  Розкрийте  значення  поведінки

жертви у створенні кримінологічної обстановки. Що таке винна віктимність? 

Література: [1; 6;12; 15; 34].

Варіант № 2

1.  Основні  періоди  розвитку  кримінології.  Зародження  кримінологічної

думки.  Біологічні  та  соціологічні  концепції  причин злочинності.  Теорії:  аномії,
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диференційного зв’язку, стигматизації, економічного детермінізму та психологічні

і  психіатричні  теорії  причин злочинності.  Сучасний стан кримінології.  Основні

теорії, школи та напрями її розвитку.

2. Поняття суїцидальної поведінки. Механізм суїцидальної поведінки.

3.  Кримінологічна  характеристика злочинів  проти волі,  честі  та  гідності

особи. Причини і умови злочинів проти волі, честі та гідності. Запобігання цим

злочинам.

Задача:

За  матеріалами  кримінальних  проваджень  про  порушення  правил

дорожнього  руху,  частка  порушень,  що  спричинили  по  необережності  смерть

людини  в  Україні  в  2018  році  склала  20% всіх  проваджень,  і  встановили,  що

частка таких злочинів дорівнює 30%.

Визначте похибку репрезентативності такої вибірки.

Тестові завдання:

1. У якій відповіді неправильно вказана ознака кримінологічного портрета

особи самогубця:

а) чоловік;

б) матеріальне становище незадовільне; 

в) рівень інтелекту – низький чи середній; 

г) соціально неактивний;

ґ) займає високе посадове становище. 

2. Визначте форму суїциду: 

а) достеменний (коли людина дійсно хоче вбити себе); 

б) афективний (із переважанням емоційного моменту); 

в)  демонстративний  (самогубство  як  спосіб  привернути  увагу  до  своєї

особи);

г) усі наведені відповіді є правильними; 

ґ) правильної відповіді немає.

3. Назвіть правильне положення, що стосується аутоагресії:
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а)  аутоагресія  є  специфічною  формою  особистісної  активності,

спрямованою на завдання шкоди своєму соматичному або психічному здоров’ю;

б) аутоагресія виявляється у самозвинуваченні, самоприниженні, заподіянні

собі тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості; 

в) аутоагресія вважається типовою для депресивних особистостей, а також

може бути притаманна людям із мазохістичним характером; 

г) крайньою формою аутоагресії є самогубство; 

ґ) усі відповіді правильні. 

4. Класичний напрям у кримінології сформувався у такий період: 

а) друга половина XVIІІ ст.;

б) друга половина ХІХ ст.;

в) перша половина ХХ ст.; 

г) друга половина ХХ ст.; 

ґ) правильної відповіді немає. 

5.  У якій відповіді  вказано вченого,  який не є  представником класичного

напряму в кримінології: 

а) Ч. Беккаріа; 

б) І. Бентам; 

в) Ф. Ліст; 

г) Дж. Говард; 

ґ) Ч. Ломброзо.

6. Засновником позитивістської школи кримінології вважається:

а) Ч. Беккаріа; 

б) Ф. Аквінський; 

в) Е. Феррі;

г) А. Зелінський; 

ґ) Ч. Ломброзо. 

7.  Хто  вважається  засновником  біологічного  підходу  до  природи

злочинності: 

а) Ч. Беккаріа; 
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б) Ф. Аквінський; 

в) Е. Феррі;

г) Р. Гарофало;

ґ) Ч. Ломброзо.

Творчо-аналітичні завдання:

1.  13-річний  Райан  Патрік  Галаган  убив  себе,  не  витримавши  нападок

колишніх друзів, метою яких було довести, що хлопець неправильної орієнтації.

Після  смерті  сина  батько  виявив  листування  з  дівчиною,  яка  зустрічалася  з

Райаном,  але  розірвала  з  ним  стосунки  й  оприлюднила  його  особисті  листи.

«Завтра  я  зроблю  це,  прочитаєте  в  газеті»,  –  написав  Райан  тим,  хто  з  нього

знущався, а вони відповідали: «Це буде весела розвага!». 

Визначте  детермінанти  суїцидальної  поведінки.  Чи  можна  притягнути

«друзів» до відповідальності за «доведення до самогубства»?

 2. У ранковий час, в одному районі Лос-Анджелеса, пролунав крик відчаю.

«Будь  ласка,  не  вбивайте  мене!».  Це  кричала  жінка,  яка  мешкала  в  жовтому

будинку серед новобудов. Багато сусідів чули крик відчаю, але ніхто їй не допоміг.

Ба  більше,  навіть  ніхто не  зателефонував  у  поліцію.  Одна  жінка,  яка  мешкала

поряд, вийшла на балкон, але повернулася, нічого не зробивши. Через 12 годин

люди,  які  приїхали  у  жовтий  дім,  виявили,  що  чотирьох  їхніх  знайомих  було

жорстоко  вбито,  а  п’ятьох  тяжко  поранено.  Жертви  стікали  кров’ю,  марно

сподіваючись  на  допомогу.  Розкрийте  зміст  теорії  урбаністичного

перевантаження. Здійсніть кримінологічний аналіз наведеної ситуації.

3. Французький король Карл VII (1403–1471) відомий своїми оригінальними

судовими  вироками.  Приміром,  «якось  двадцятирічна  дівчина  звинуватила

знайомого  хлопця  у  зґвалтуванні.  Король  наказав  хлопцеві  заплатити  їй

відшкодування  у  розмірів  сто  золотих  флоренів.  Тоді  це  була  чимала  сума.

Задоволена  дівчина  забрала  золото,  ні  на  що не  скаржившись,  і  пішла.  Однак

король,  спостерігаючи  за  молодою,  енергійною,  міцної  статури  дівчиною,

засумнівався у правдивості її свідчень. Щоб це перевірити, наказав хлопцеві йти

слідом за дівчиною та відібрати у неї мішечок із грошима. Чекати не довелося
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довго. Хлопець повернувся й сказав, що йому не вдалося відібрати гроші, позаяк

дівчина  дуже  активно  захищала  їх.  Король  викликав  дівчину  вдруге  і  наказав

віддати сто флоренів хлопцеві.  Пояснив це так: якби ж вона настільки активно

захищала свою цноту, то не втратила б її». 

Дайте  кримінологічну  оцінку  ситуації.  Розкрийте  значення  поведінки

жертви у створенні кримінологічної обстановки. Що таке винна віктимність? 

4.  За  даними МНС,  зараз  в  Україні  скоюється  приблизно  20  суїцидів  на

кожні 100 тис. чоловік. Це менше, ніж, наприклад, у економічно благополучних

Фінляндії (37/100 тис. населення), Швейцарії  (34/100 тис.), Австрії (31/100 тис.),

Угорщині  (27/100 тис.),  Норвегії  (24  /  100 тис.  населення).  Але це  на  порядок

більше,  ніж  у  бідних  країнах  Африки,  Латинської  Америки,  мусульманських

державах. 

Поясніть таку тенденцію. Назвіть причини суїцидальної поведінки. 

5.  До  професійних  груп  «суїцидальної  небезпеки»  належать  передусім

представники вільних професій  (художники,  музиканти,  письменники),  а  також

лікарі, шахтарі та працівники правоохоронних органів. 

Поясніть таку тенденцію, назвіть детермінанти.

Література: [1; 4; 32; 33; 34].

Варіант № 3

1.  Поняття  кримінологічного  дослідження.  Мета  і  завдання

кримінологічного  дослідження.  Об’єкти  та  суб’єкти  кримінологічного

дослідження. Види кримінологічних досліджень.

2. Поняття жертви злочину. Зв’язок «злочинець-потерпілий». Класифікація

жертв  злочинів.  Віктимна  поведінка  жертви  злочину. Кримінально  –  правовий

підхід до класифікації жертв злочину.

3.  Кримінологічна  характеристика  злочинів  проти   статевої  свободи  та

статевої  недоторканості  особи.  Причини  і  умови  цих  злочинів.  Запобігання

злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
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Задачі:

1.У місті А. проживає – 200 тис. чоловік, у місці Б. – 400 тис. Протягом року

в місці А. 1600 чоловік скоїли 1700 злочинів, в місці Б. – 3000 осіб вчинили  2500

злочинів.  Використовуючи  наведені  дані,  обчисліть  коефіцієнти  інтенсивності

злочинності в кожному з міст і порівняйте стан злочинності за цими показниками.

2.  Випишіть  із  Кримінального  кодексу  України  статті,  у  диспозиції  яких

безпосередньо вказані ознаки віктимної поведінки потерпілих, що пом’якшують

кримінальну відповідальність.

Тестові завдання:

1. Причинами та умовами злочинів неповнолітніх є (виберіть все дотичне):

а) тривала бездоглядність;

б) надмірне піклування та суворість батьків;

в) конфліктні сімейні обставини;

г) неузгодженість дій батьків у питаннях виховання;

д) недосконалість законів.

2. Віктимологічна ситуація – це :

а) процес перетворення на жертву злочину;

б) підвищена здатність через ті або інші обставини стати жертвою злочину ;

в)  система  негативних  соціально  -  значущих  властивостей,  зв’язків  і

відносин, які поєднанні із зовнішніми умовами та обставинами і характеризують

особу, винну у вчиненні злочину;

г)  сукупність  причин  формування  особи  з  підвищеними  віктивними

якостями.

3. Назвіть правильне положення, що стосується жертви злочину: 

а)  віктимність  –  сукупність  зовнішніх  факторів  та  обставин,  а  також

внутрішніх  характеристик  людини,  які  посилюють  імовірність  того,  що  особа

потрапить в якусь погану ситуацію; 

б) серед потерпілих чоловіки становлять приблизно 52%, жінки – 48%. Але

жінки  виявляються  жертвами  злочинців-чоловіків  у  2,5  разів  частіше,  ніж

злочинців-жінок. Чоловіки потерпають від злочинців-чоловіків у 11 разів частіше,
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ніж від злочинців-жінок; в) рівень освіти суттєво впливає на віктимність особи з

початковою та незакінченою середньою освітою; 

г)  віктимність залежить від багатьох факторів:  рівень освіченості;  досвід;

рід  заняття,  професія;  соціальний  статус;  спадкові  ознаки,  темперамент;

виховання; 

ґ) усі відповіді правильні.

4. Назвіть неправильне положення, що стосується віктимності: 

а) формування віктимності пов’язане лише із проблемами у соціалізації; 

б)  індивідуальна  віктимність  –  це  набута  у  процесі  життя  та  діяльності

властивість особистості; 

в) напрямом запобігання злочинності, який скорочує віктим ність, припиняє

віктимізацію на індивідуальному та масовому рівнях, є метод девіктимізації; 

г) детермінантами віктимізації є сукупність явищ і подій, що обумовлюють

групову (масову) й індивідуальну віктимність і створюють небезпеку заподіяння

злочином шкоди її носіям; 

ґ) процес перетворення особи чи групи осіб на реальну жертву називається

віктимізацією.

5. Підвищена здатність особи через моральні і фізичні властивості ставати

жертвою злочину за певних обставин називається: 

а) віктимністю; 

б) віктимологією; 

в) віктимізацією; 

г) аутоагресією; 

ґ) усі відповіді неправильні. 

Творчо-аналітичні завдання:

1.  У  кримінологічній  літературі  виокремлюють  такі  ознаки  жертви

сексуального  насильства:  гіперкомунікативна;  нерозбірлива  в  спілкуванні;

егоцентрична;  надмірно  поступлива;  не  володіє  достатнім  досвідом  інтимних

стосунків. Поясність наведені ознаки віктимної вразливості жертви.
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2.  Наведіть  декілька  прикладів  телевізійних  програм,  спрямованих  на

віктимологічну профілактику. 

3. «Сам свою господу стережи, а на сусіда «злодій» не кажи», «В домі без

господарів  –  злодію  роздолля»,  «Злодія  стережись,  бо  відвернувся  –  і  чогось

позбувся». Дайте кримінологічну оцінку прислів’ям. Чи зобов’язує сьогодні закон

власника вживати заходів  до схоронності  свого майна.  Як під час  призначення

покарання може бути врахована «винна» поведінка потерпілого?  

4. Майже місяць власник хлібного кіоску в м. Горішні Плавні терпів дрібні

крадіжки, але потім не витримав. Протягом місяця злодій чотири рази обкрадав

його кіоск: проникав усередину, пригощався випічкою і запивав її солодким чаєм,

приготованим на місці злочину. Кожен раз власник кіоску прощав злодієві дрібні

крадіжки, оскільки збиток був мінімальним. Але знахабнілий злодій вирішив не

обмежуватися круасанами та чаєм, й прихопив із собою обігрівач і чайник. Тоді

господар звернувся по допомогу в поліцію. Злочинцем виявився раніше судимий

36-річний  місцевий  житель.  Як  бездіяльність  потерпілих  впливає  на  повторне

вчинення  злочинів?  Чи можна таку пасивну  поведінку  потерпілих  віднести  до

детермінант злочинності? 

5.  Підготуйте  рекомендації  батькам  щодо  зменшення  віктимності  дітей.

Підготуйте  рекомендації  дівчатам  щодо  віктимно  безпечної  поведінки:  –  у

чоловічій компанії; – на вулиці. 

Література: [1; 3; 9; 32–34].

Варіант № 4

1.  Методологія  кримінологічної  науки  .  Методи,  методика  та  процеси

наукового  дослідження.   Методи:  загальнонаукові,  статистичні,  конкретно-

соціологічні, психологічні та математичні.

2.  Поняття  «фонових»  явищ.  Кримінологічна  характеристика  пияцтва  й

алкоголізму, наркоманії та токсикоманії, проституції.

3. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності. Причини та умови

жіночої злочинності. Запобігання жіночої злочинності.
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Задача:

Маємо  такі  дані  про  злочинність  у  двох  містах:  у  місті  А.  за  рік

зареєстровано  1300  злочинів,  кількість  осіб,  які  вчинили  злочини  –  850  чол.,

кількість усього населення у цьому районі – 265 тис. чол. (у віці до 14 років – 75

тис.);  у  місті  Б.  кількість  зареєстрованих  злочинів  –  1100,  кількість  осіб,  які

вчинили злочини – 725,кількість усього населення району – 200 тис. чол. (віці від

14 – 50 тис.).

Обчисліть коефіцієнт злочинності і порівняйте його рівень у містах. Який

вид відносної величини обчислено?

Тестові завдання:

1. Метод екстраполяції застосовується при:

а) попередженні злочинності; 

б) кримінологічному прогнозуванні; 

в) плануванні профілактичної діяльності; 

г) виявленні латентних злочинів;

ґ) правильної відповіді немає.

2. Метод екстраполяції передбачає: 

а) розробку прогнозів із допомогою математичного моделювання; 

б)  вивчення  об’єкта  в  минулому  й  теперішньому  часі  з  прогнозуванням

тенденцій у майбутньому; 

в) розробку прогнозів шляхом вивчення думки експертів; 

г) вивчення механізму вчинення злочинів;

ґ) правильної відповіді немає.

3.  Метод,  що  полягає  в  одержанні,  обробці  й  інтерпретації  висновків

фахівців у певній галузі,  теорії та практиці з визначених питань, важливих для

дослідника, називається методом:

а) моделювання;

б) екстраполяції;

в) інтерв’ювання; 

г) експертних оцінок;
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ґ) опитування. 

4. До негативних соціальних «фонових» явищ належать :

а) корупція, тероризм, наркотизм;

б)  проституція,  алкоголізм,  наркоманія  та  токсикоманія,  азартні  ігри,

жебрацтво та бродяжництво;

в) безробіття, бідність, проституція та алкоголізм

г) наркотизм, пияцтво, суїцид.

5. Основними завданнями кримінології є: 

а) здобуття достовірних знань про злочинність; 

б) виявлення факторів (чинників), які її детермінують (обумовлюють);

в) встановлення процесу формування особи злочинців і жертв злочинів;

г) розробка засобів протидії злочинності та запобігання злочинній поведінці

окремих осіб; 

ґ) усі відповіді правильні.

Творчо-аналітичні завдання: 

1.  Платон  розглядав  порушення  законів  як  наслідок  найбільшої  хвороби

держави, одним із головних джерел якої він уважав міжусобиці, наявність бідності

та  багатства.  На  думку  філософа,  якщо  майно  найзаможніших  у  чотири  рази

перевищує «статки» найбідніших, то це призводить до злочинності. Який підхід

до природи злочинності простежується у міркуваннях мислителя? Висловіть своє

бачення, обґрунтуйте його. 

2. Французький кримінолог А. Лапассан стверджував, що кожне суспільство

має тих злочинців, на яких воно заслуговує. Який підхід до природи злочинності

простежується у міркуваннях ученого? Висловіть своє бачення, обґрунтуйте його

3.  Віра  Ренці  –  одна  із  відомих  серійних  убивць  в  юнацькому  віці

вирізнялася  крутим  норовом  і  прагнула  до  дружби  з  чоловіками.  Першою  її

жертвою став  чоловік,  який  дав  привід  для  ревнощів  і  підозр,  через  що і  був

отруєний  миш’яком.  Другого  чоловіка  вона  теж  убила.  В.  Ренці  труїла  своїх

коханців,  як  тільки у  неї  виникали сумніви у  їхній  вірності.  Всі  тіла  В.  Ренці

акуратно складала у цинкові труни в своєму підвалі, а для знайомих придумувала
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різні історії про втечі наречених. Коли її заарештували, в підвалі знайшли 32 тіла,

зокрема  її  власного  сина,  який  довідався  про  таємниці  матері  та  намагався  її

шантажувати. Жінка визнала, що улюбленим її заняттям було сидіти серед трун.

Складіть  кримінологічний  портрет  злочинця?  До  якого  типу  злочинців  можна

віднести В. Ренці? 

4.  Проаналізуйте  питому  вагу  злочинності  жінок.  Обґрунтуйте,  якими

детермінантами може бути зумовлена така криміногенна ситуація. 

5. Платон добродійство та зло пов’язував не з природними якостями особи, а

з її вихованням, стверджував, що добродійство вчити можна, і що немає нічого

дивного,  коли у хороших батьків бувають недобрі діти, а в недобрих батьків –

хороші діти. Яку теорію детермінації злочинності відстоював філософ. Висловіть

своє бачення.

Література: [1; 3; 4; 32–34].

Варіант № 5

1.  Поняття злочинності  .  Відмінність  злочинності  від  злочину. Ознаки та

властивості злочинності. Кількісні та якісні показники злочинності.

2.  Історія розвитку кримінології  в  20–30 роках ХХ століття,  відродження

кримінологічної  науки  в  60-х  роках  ХХ  століття.  Розвиток  кримінології  в

незалежній Україні.

3.  Кримінологічна  характеристика  професійної  злочинності.  Поняття

професійної злочинності. Причини і  умови професійної злочинності. Запобігання

професійній злочинності.

Задача:

За матеріалами всіх кримінальних проваджень про навмисні вбивства частка

злочинів  з  використанням  вогнепальної  зброї  склала  70  %.  В порядку вибірки

дослідили 20% всіх справ і встановили, що частка таких злочинів дорівнює 60%. 

Визначте похибку репрезентативності такої вибірки.

Тестові завдання:
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1. Для всебічної характеристики особистості наркомана необхідно володіти

інформацією яка формує таку характеристику особистості (виберіть все дотичне) :

а) медичну;

б) соціально-демографічну;

в) кримінально-правову;

г) моральну.

2. Короткостроковий кримінологічний прогноз охоплює терміни тривалістю:

а) 2-5 років;

б) 1-5 років;

в) 1-7 років;

г) 1-3 років.

3. Уперше термін «злочинність» ужив у своїй праці:

а) І. Бентам; 

б) Р. Гарофало;

в) Ч. Ломброзо; 

г) Е. Феррі; 

ґ) правильної відповіді немає. 

4.Виражена в абсолютних числах загальна кількість злочинів та осіб, які їх

скоїли, вчинених на певній території за певний проміжок часу, – це величина, що

виражає: 

а) рівень злочинності; 

б) коефіцієнт злочинності;

в) динаміку злочинності; 

г) структуру злочинності; 

ґ) характер злочинності. 

5.  Спосіб  вираховування  показників  динаміки  злочинності,  за  якого

величина вираховується у кожному році порівняно з аналогічною величиною у

попередньому році, називається: 

а) базисний; 

б) простий; 
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в) ланцюговий; 

г) базисно-ланцюговий;

ґ) правильної відповіді немає. 

Творчо-аналітичні завдання: 

1. У кримінологічній літературі вказано, що боротися із злочинністю лише

шляхом відкриття, розслідування, судового розгляду окремих кримінальних справ

і притягнення окремих винних осіб до кримінальної відповідальності – це те ж

саме, що намагатися виграти війну, використовуючи лише снайперів. Розкрийте

зв’язок кримінального права та кримінології.  Чи може кримінальне право бути

єдиним засобом запобігання злочинності й, як результат, замінити кримінологію? 

2. Римський юрист Ціцерон найважливішими причинами злочинів уважав

нерозумні  та  жадібні  пристрасті  до  зовнішніх  задоволень,  а  також  надію  на

безкарність.  Спроектуйте  підхід  мислителя  на  сьогодення  й  обґрунтуйте,  чи

впливають такі фактори на злочинність сьогодні.

3.  У  відомому  трактаті  «Про  дух  законів»  Ш.  Монтеск’є  обґрунтовував

думку, що мудрий законодавець не стільки дбає про покарання за злочини, скільки

про їх запобігання і робить це шляхом поліпшення моральності  суспільства. Ч.

Беккарія у роботі «Про злочини й покарання» впевнено зазначав,  що основним

засобом попередження  злочинності  є  вдосконалення  виховання  –  цього самого

важкого, але й самого надійного засобу запобігання злочинів. Сім’я і держава, на

його  думку, повинні  виступати  як  єдина  виховна  система.  Про  який  різновид

запобігання  злочинності  йде  мова?  Прокоментуйте  ці  вислови  з  огляду  на

загальносоціальне запобігання злочинності 

4.  Дмитро  у  нічний  час  проник  до  квартири  Руслани  і  під  погрозою

застосування  пістолета  заволодів  її  майном.  Потерпіла  через  страх  помсти  не

звернулася до правоохоронних органів.  Через  тиждень Дмитро знову проник у

зазначену  квартиру  з  метою  пограбування,  де,  крім  Руслани,  знаходилася

неповнолітня  дівчина.  Злочинець  у  неприродній  формі,  із  застосуванням

насильства,   задовольнив  свою  статеву  пристрасть  із  неповнолітньою.  Дайте
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кримінологічну оцінку ситуації. Який вид латентної злочинності мав місце. Як, на

вашу думку, латентна злочинність впливає на динаміку злочинності загалом. 

5.  Владу  подобається,  як  страждають  інші.  Згадки  про  насильство

піднімають його настрій. Убиваючи Влад отримує задоволення. Йому подобається

погрожувати  іншим,  бачити,  як  його  бояться.  Перед  тим,  як  убити,  Влад

насолоджувався панікою жертви. Проаналізуйте особу злочинця. Які криміногенні

якості є в основі вчинення ним злочинів? Визначте типологію особи злочинця.

Література: [1; 3; 32 34‒ ].

Варіант № 6

1.  Поняття  латентної  злочинності.  Види  та  рівні  латентної  злочинності.

Причини  існування  латентної  злочинності.  Методи  та  значення  виявлення

латентної злочинності. Основні риси латентної злочинності в Україні.

2.  Поняття  кримінологічного  прогнозування.  Завдання  та  види

кримінологічного прогнозування.

3. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти життя та

здоров’я особи. Причини та умови цієї злочинності.  Запобігання насильницькій

злочинності проти життя та здоров’я особи. (Закон України «Про запобігання та

протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 року).

Задача:

Пізно ввечері Тамара їхала додому на електричці. У поїзді було тепло, на

лавці  вона  влаштувалася  дуже  зручно  –  під  стукіт  коліс  Тамара  задрімала.

Прокинулася вона раптово,  коли електричка зупинилася на якійсь станції.  Було

темно.  Їй  здалося,  що  вона  проїхала  свою  зупинку.  Спросоння  вона  стрімко

вискочила з поїзда і, тільки коли двері вже зачинилися, зрозуміла, що вийшла на

одну зупинку раніше. Наступний поїзд за розкладом – через дві години. На пероні

холодно і страшно. Вона вирішила йти до своєї станції пішки вздовж залізничного

полотна.

Коли  вона  відійшла  від  станції  приблизно  на  один  кілометр,  то  почула  ззаду

кроки. Хтось наздоганяв її. Тамара побігла. Але невідомий наздогнав її, повалив
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на сніг, наніс кілька ударів. Після зґвалтування він відібрав у неї сумочку, зняв

золоті прикраси.

Проведіть віктимологічний аналіз. Які заходи віктимологічної профілактики

могли б бути ефективними в даному випадку?

Тестові завдання:

1.  Насильницькі  злочини  –  це  злочини,  що  посягають  на  (виберіть  все

дотичне):

а) життя;

б) здоров’я;

в) приватну власність;

г) свободу;

д) гідність та честь.

2. Одним з насильницьких злочинів є :

а) вимагання;

б) мародерство;

в) дезертирство;

г) невиконання наказу.

3.  Цілеспрямований  процес  розробки  плану,  в  якому  на  основі  цілей  і

завдань  боротьби  зі  злочинністю визначаються  шляхи та  засоби  їх  вирішення,

нормативне,  інформаційне,  організаційне,  методичне  й  ресурсне  його

забезпечення на визначений період – це: 

а) кримінологічне прогнозування; 

б) кримінологічне моделювання; 

в) формування кримінологічної стратегії; 

г) кримінологічне планування; 

ґ) правильної відповіді немає. 

4. Метод експертних оцінок застосовується при: 

а)  узагальненні  думок фахівців щодо можливих змін кількісних і  якісних

показників злочинності за прогнозований відтинок часу; 
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б) прогнозуванні кількісних характеристик злочинності, які відображають її

залежність від дії соціально-економічних, політичних, ідеологічних, правових та

інших чинників;

в)  зіставленні  минулого  і  сучасного  станів  досліджуваного  об’єкта  та

перенесенні на майбутнє виявлених закономірностей його розвитку; 

г) використанні комп’ютерної технології обробки емпіричного матеріалу;

ґ) усі відповіді неправильні. 

5. Який злочин не входить до структури насильницької злочинності:

а) зґвалтування; 

б) грабіж; 

в) убивство; 

г) умисне легке тілесне ушкодження; 

ґ) усі відповіді неправильні. 

6. Різновидом насильства в сім’ї є: 

а) фізичне; 

б) психічне; 

в) сексуальне; 

г) економічне;

ґ) усі відповіді правильні.

Творчо-аналітичні завдання: 

1.  Платон  запропонував  законодавцям  приймати  закони  та  грозити

покаранням  для  запобігання  шкідливим  учинкам.  Він  розкрив  негативну  роль

безкарності  як  однієї  з  основних  причин  проступків.  Водночас  підкреслював

важливу запобіжну роль покарання, оскільки вважав, що люди утримуються від

поганих  учинків  не  з  високих  спонукань,  а  боячись  покарання.  Чи  достатній

запобіжний вплив має факт існування кримінально-правової заборони під страхом

покарання?  Чи  можна  вважати  панацеєю  від  злочинності  кримінальний  закон,

який максимально охоплює всі можливі суспільно небезпечні посягання? 

2.  Р.  Гарофало  запропонував  позбавляти  життя  осіб,  чиї  злочинні  дії

випливають  із  неусунутих  психічних  аномалій,  що  роблять  їх  нездатними  до
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життя в суспільстві; частково усувати чи піддавати тривалому ув’язненню тих, хто

віддає  перевагу  бродячому  (кочовому)  способові  життя;  примусово виправляти

осіб, у яких недостатньо розвинуті альтруїстичні почуття чи які скоїли злочин за

надзвичайного збігу обставин. Оцініть запропоновані                   Р. Гарофало

заходи запобігання злочинності з позиції чинного законодавства. Чи погоджуєтесь

із висловленим підходом? 

3. У Стародавньому Римі в період консульства Помпея був проведений один

із  перших  успішних  кримінологічних  експериментів,  коли  полонених  на

Середземному морі піратів не стратили, а пере селили у віддалені від моря області

та наділили землею, що дало змогу перетворити їх із злочинців у добропорядних

слуг суспільства. Ось як описує цю подію Плутарх: «Помпей був переконаний, що

за своєю природою людина ніколи не була і не є дикою, неприборканою істотою,

але вона псується, віддаючись пороку всупереч своєму єству, мирні ж звичаї, зміна

способу життя та місця проживання облагороджують її. Навіть люті звірі, коли з

ними поводяться  більш м’яко,  втрачають  свою лютість.  Тому Помпей вирішив

переселити  цих  людей  у  місцевість,  що  знаходиться  далеко від  моря,  дати  їм

можливість випробувати принадність доброчесного життя і  привчити їх жити в

містах й обробляти землю». Оцініть наведений кримінологічний експеримент. Чи

є у чинному законодавстві аналогічні правові інститути. Обґрунтуйте свою думку,

посилаючись на законодавчі приписи

4. Е. Феррі та Р. Гарофало описали образ убивць. Зокрема було помічено, що

вони вирізняються скляними, холодними очима, які налиті кров’ю, великим, часто

орлиним, загнутим униз носом,  розвинутими скулами. Обґрунтуйте,  як описані

фізіологічні  особливості  можуть  бути  пов’язані  із  учиненням саме  цього  виду

насильницького злочину.

 5.  «Вино  –  зрадливе,  п’янкі  напої  –  буйні,  кожен,  хто  кружляє  їх,

нерозумний» (Приповідки 20:1, Старий Завіт). Проаналізуйте стан насильницької

злочинності,  вчиненої  у  стані  сп’яніння.  Зробіть  висновки  про  місце  стану

сп’яніння серед детермінант насильницької злочинності.

Література:  [1; 3 5; 9; 32 34‒ ‒ ].
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Варіант № 7

1.  Поняття  та  класифікація  причин  та  умов  злочинності.  Детермінанти  і

чинники  злочинності.  Розкрити  основні,  найбільш  актуальні  соціальні,

економічні, правові та інші фактори злочинності. Соціально-психологічні умови,

що впливають на виникнення злочинності. Маргінальність та злочинність.

2.  Кримінологічне  планування.  Принципи,  що  висуваються  до

кримінологічного планування.

3.  Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  загальнокримінальній

корисливій  злочинності.  Кримінологічна  характеристика  особистості

загальнокримінального корисливого злочинця. Детермінанти і заходи запобігання

загальнокримінальної корисливої злочинності.

Задача:

Населення міста  склало в 2018 р.  600 000 осіб  них у віці  від 16 років –

60000. У цей період зареєстровано 83 людини, які вчинили зґвалтування. Визначте

коефіцієнт злочинної активності населення по зґвалтуванню.

Тестові завдання:

1.  Цілеспрямований  процес  розробки  плану,  в  якому  на  основі  цілей  і

завдань  боротьби  зі  злочинністю визначаються  шляхи та  засоби  їх  вирішення,

нормативне,  інформаційне,  організаційне,  методичне  й  ресурсне  його

забезпечення на визначений період – це: 

а) кримінологічне прогнозування; 

б) кримінологічне моделювання; 

в) формування кримінологічної стратегії; 

г) кримінологічне планування; 

ґ) правильної відповіді немає.

2. Обставина, що сама собою не спричиняє злочинності  або злочину, але

впливає  на  процеси  спричинення,  бере  участь  у  детермінації  злочинності,

називається: 

а) причина злочинності; 
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б) умова злочинності; 

в) фонове явище; 

г) корелят; 

ґ) правильної відповіді немає

3. За рівнем функціонування причини й умови злочинності поділяють на: 

а) об’єктивні та суб’єктивні; 

б) загальні для всієї злочинності; особливі для різних видів злочинів; окремі

для певних злочинів; 

в) економічні, ідеологічні, організаційні, правові; 

г) внутрішні та зовнішні; 

ґ) правильної відповіді немає. 

4.  Кримінологічна  теорія,  згідно  з  якою  соціальні  зміни,  що  відбулися  в

суспільстві,  такі,  як  індустріалізація,  урбанізація,  автомобілізація,  міграція,

призводять до зростання рівня злочинності, називається: 

а) теорія диференціального зв’язку; 

б) теорія соціальної дезорганізації; 

в) теорія багатофакторності; 

г) теорія науково-технічної революції;

ґ) класова теорія

5. В основі тези, що тюрми – найліпші школи для злочинців, є теорія: 

а) диференціального зв’язку; 

б) соціальної дезорганізації; 

в) багатофакторності;

г) науково-технічної революції; 

ґ) класова теорія.

Творчо-аналітичні завдання: 

1.  «Пік»  кишенькових  крадіжок  припадає  на  кінець  кожного  місяця,  на

передсвяткові  дні,  квітень-травень,  вересень-жовтень.  Поясніть  таку тенденцію.

Назвіть детермінанти.

30



2. Ч. Беккаріа стверджував, що крадіжка переважно є злочином бідності та

розпачу63.  Оцініть  висловлену  позицію  з  урахуванням  сучасних  детермінант

корисливої злочинності. 

3. «До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли

був голодний» (Приповідки 6:30, Старий Завіт). До якого типу злочинців можна

віднести  особу  у  випадку  вчинення  злочину  за  описаних  у  Святому  Письмі

обставин. Як чинне кримінальне законодавство враховує мотив скоєння зло чину? 

4.  Нижче  подано  окремі  прислів’я  про  злодіїв.  Чи  відображає  народна

мудрість  кримінологічні  особливості  загальнокримінальної  корисливої

злочинності в Україні. Думку обґрунтуйте та доведіть. 

– Злодії не сіють, не жнуть, а нічного часу ждуть.

– Темна ніч – рідна мати злодію.

– Для злодія нема ні дня, ні ночі: краде коли захоче. 

– Коло нори й лисиця на полювання не ходить. 

– У злодіїв сто умів.

– Злодій любить галасливий базар. 

– Голодний собака хліб краде. 

– Удень лагідний, що й годі, а уночі – перший злодій. 

5. У XIX столітті Ч. Ломброзо розглядав нанесення татуювання як ознаку

моральної  неповноцінності.  Зокрема вважав,  що татуювання найчастіше мають

природжені злочинці та повії. Спробуйте обґрунтувати зв’язок між прагненням до

татуювання і схильністю до злочинів.

Література: [1; 3–4; 14; 32 34‒ ].

Варіант № 8

1.  Кримінологічне  вчення  про  особу  злочинця.  Поняття  особистості

злочинця,  її  зміст.  Особистість  злочинця   та  суміжні  поняття.  Вивчення

особистості злочинця : цілі, рівні, часові межі. Структура особистості злочинця,
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основні  ознаки  кримінологічної  характеристики.  Типологія  та  класифікація

злочинців.

2.  Особливості  особи  і  поведінки  потерпілих  та  їх  роль  у  «механізмі

вчинення конкретного злочину».

3.  Поняття,  ознаки,  стан  організованої  злочинності.  Детермінанти

організованої  злочинності.  Кримінологічна  характеристика  організованої

злочинності.  Організована  злочинність  в  Україні  на  сучасному  етапі.  (Закон

України  «Про  організаційно-правові  основи   боротьби  з  організованою

злочинністю» від 30.06.93 року).

Задача:

Є наступні вікові дані про осіб, що скоїли злочини в Україні за 2018 рік.

№ п/п Вік осіб, що скоїли  злочин (років) Кількість скоєних злочинів
1 14-15 205
2 16-17 379
3 18-24 1916
4 25-29 1928
5 30 і більше 5924

Визначте середній вік злочинця.

Тестові завдання:

1. У якій відповіді неправильно вказано принцип діяльності організованих

форм злочинності:

 а) згуртованість;

 б) конспірація; 

 в) демонстративність; 

 г) корупція; 

ґ) залякування та насильство.

2. У якій відповіді неправильно вказано ознаку організованої злочинності: 

а)  наявність  ієрархічної  структури,  що  відокремлює  керівництво  від

безпосередніх виконавців;

б) відсутність розподілу ролей (функцій); 
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в)  жорстка  дисципліна  з  беззаперечним  підпорядкуванням  по  вертикалі,

заснована на власних законах і нормах, зокрема й на законах мовчання; 

г)  система  жорстоких  покарань,  аж  до  фізичного  усунення  за

«відступництво»; 

ґ) наявність фінансової бази для вирішення спіль них завдань. 

3.Стать особи належить до таких кримінологічних ознак особи злочинця: 

а) соціально-демографічних; 

б) психічних;

в) кримінально-правових;

г) соціально-рольових; 

ґ) така ознака не є кримінологічною ознакою особи злочинця. 

4. Випадковий злочинець як тип особи злочинця – це: 

а)  особа,  яка  вперше  вчинили  злочин,  не  устоявши  перед  впливом

несприятливих зовнішніх факторів формування та життєдіяльності  особистості,

однак узагалі характеризуються більше позитивно, ніж негативно;

б) особа, яка вперше вчинила злочин унаслідок випадкового збігу обставин

усупереч загальній позитивній характеристиці всієї її попередньої поведінки;

в)  особа,  яка  вчинила  тяжкі  та  (або)  особливо  тяжкі  злочини (зокрема  є

членом організованих груп чи злочинних організацій); 

г)  особа,  яка  скоїла  декілька  злочинів  і  перебуває  у  стійкій  опозиції  до

суспільства; 

ґ) правильної відповіді немає. 

5. Ситуаційний злочинець як тип особи злочинця – це: 

а)  особа,  яка  вперше  вчинили  злочин,  не  устоявши  перед  впливом

несприятливих зовнішніх факторів формування та життєдіяльності  особистості,

однак взагалі характеризуються більше позитивно, ніж негативно; 

б) особа,  яка вперше скоїла злочин унаслідок випадкового збігу обставин

усупереч загальній позитивній характеристиці всієї її попередньої поведінки; 

в)  особа,  яка  вчинила  тяжкі  та  (або)  особливо  тяжкі  злочини (зокрема  є

членом організованих груп чи злочинних організацій); 
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г) особа,  яка вчинила декілька злочинів і  перебуває у стійкій опозиції до

суспільства; 

ґ) правильної відповіді немає.

Творчо-аналітичні завдання: 

1.  Артур,  бажаючи  визволити  співучасників  із  місць  тимчасового

утримання,  об’єднав під  своїм керівництвом із  цієї  метою чотирьох друзів.  На

озброєнні у чоловіків було 7 одиниць вогнепальної зброї.  Яка форма співучасті

відбулася.  Обґрунтуйте  відповідь.  Дайте  правову  оцінку  діям  Артура.

Проаналізуйте  статистичні  дані  стосовно  цього  виду  злочину  за  попередні  3

календарні роки. Визначте динаміку ланцюговим способом.

 2. Прислів’я твердять: «Ворона вороні ока не видовбає»; «Кожна жаба своє

болото хвалить»; «Осел осла не скривдить»; «Віслюк віслюка чухає»; «Спільне

ремесло  єднає людей».  Які  ознаки організованих форм злочинності  відображає

народна мудрість. Перелічіть й охарактеризуйте інші ознаки організованих груп і

злочинних організацій.

3. Французький кримінолог А. Лапассан стверджував, що кожне суспільство

має тих злочинців,  на яких воно заслуговує.  Яка теорія природи злочинності  в

основі такого підходу? Висловіть своє бачення. 

4. Ч. Ломброзо під час своїх спостережень дійшов висновку, що типового

злочинця можна ідентифікувати за безпосередніми фізичними характеристиками,

такими,  наприклад,  як  скошене  чоло,  витягнуті  чи,  навпаки,  нерозвинуті  вуха,

масивне  підборіддя,  зморшки  на  обличчі,  великі  надбрівні  дуги,  глибоко

посаджені  очі  тощо.  Яка теорія  природи злочинності  в  основі  такого підходу?

Обґрунтуйте, як окремі фізичні особливості можуть бути пов’язані із схильністю

особи до вчинення злочинів. 

5.  Е.  Феррі,  автор  праці  «Теорія  неосудності  і  заперечення  вільної  волі»,

заперечував  вільну  волю  та  виокремлював  три  види  факторів  схильності  до

злочинів:  –  антропологічні  (фізична  будова  тіла,  психічний  стан,  особливості

статі,  віку,  сімейного  становища,  виховання,  освіти);  –  фізичні  (клімат,

особливості  ґрунту,  температуру  повітря,  сезонні  коливання);  –  соціальні
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(щільність  населення,  мораль,  релігію,  стан  промисловості,  політичний  устрій

тощо).  Обґрунтуйте,  як  такі  фактори  можуть  визначати  схильність  особи  до

вчинення злочинів.

Література: [1; 9; 17 19; 32–34‒ ].

Варіант № 9

1.  Кримінологічне  значення  конкретної  злочинної  ситуації.  Механізм

злочинної  поведінки,  його  структура  і  типи.  Мотивація  злочинної  поведінки:

поняття,  психологічні  основи  формування.  Настанова  та  її  роль  у  механізмі

злочинної поведінки.

2.  Міжнародно-правова  основа  попередження  злочинності.  Основні

міжнародно-правові документи по боротьбі зі злочинністю. Міжнародна боротьба

з тероризмом. Протидія тероризму за законодавством України. Інтерпол та його

роль у боротьбі зі злочинністю.

3.  Кримінологічна  характеристика  злочинів,  пов’язаних  з  наркоманією.

Причини  та  умови  злочинів,  пов’язаних  з  наркоманією.  Запобігання  злочинам,

пов’язаних  з  наркоманією.  (  Закон  України  «Про  заходи  протидії  незаконному

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та зловживанню

ними»  від  15.02.1995  року;  Закон  України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  від

20.03.2003 року).

Задача:

Є динамічний ряд питомої ваги рецидивної злочинності в Україні з 2010 по

2018 рр.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21,8 26,6 32,2 33,7 32,9 32,1 29,8 30,1 27,2

Використовуючи  метод  екстраполяції,  зробіть  прогноз  зміни  рецидивної

злочинності в Україні до 2020 року.

Тестові завдання:

1. Види злочинів неповнолітніх (переважні):

(виберіть все дотичне)
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а) вбивство;

б) умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження ;

в) крадіжка;

г) грабіж.

2. До «білокомірцевої» злочинності належать :

а) вбивство на замовлення;

б) економічні та комп’ютерні злочини;

в) торгівля зброєю;

г) контрабанда та проституція.

3. За характером антисуспільної спрямованості є такі типи особи злочинця:

а) випадкові;

б) ситуативні; 

в) злісні; 

г) особливо злісні; 

ґ) усі відповіді неправильні. 

4. До соціально-демографічних ознак особи злочинця належить: 

а) стать;

б) мотив; 

в) здоров’я; 

г) інтелектуальний рівень розвитку; 

ґ) усі відповіді правильні.

5. Роз’яснювальна робота серед населення про шкоду, яку завдає немедичне

вживання наркотиків належить до: 

а) загальносоціальних заходів запобігання наркозлочинам; 

б) індивідуально-профілактичних заходів запобігання наркозлочинам; 

в) культурно-виховних заходів запобігання наркозлочинам;

г) медичних заходів запобігання наркозлочинам; 

ґ) правильної відповіді немає.

Творчо-аналітичні завдання
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1.  Відповідно  до  даних  Українського  інституту  соціальних  досліджень,

серед  основних  причин,  що  спонукають  молодь  спробувати  наркотик,  можна

виокремити такі:  цікавість  («було  цікаво  спробувати»)  –  52% опитаних;  вплив

друзів («я був у компанії,  коли ми весело проводили час, і мені запропонували

«упіймати кайф») – 37%96. Запропонуйте шляхи запобігання залучення молоді до

вживання  наркотичних  засобів.  Як  формувати  стійкість  осіб  до  пропозицій

спробувати наркотики?

 2. Проаналізуйте географію злочинності у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в Україні за попередній рік.

Які області найбільше «уражені» цим видом злочинності. Поясніть такі тенденції.

3.  Проаналізуйте  законодавчі  положення,  довідковоенциклопедичну

літературу та назвіть розмежувальні ознаки понять тероризм й: 

 а) геноцид; 

 б) анексія; 

 в) війна; 

 г) революція;

 ґ) повстанська та партизанська боротьба;

 д) расизм;

 е) апартеїд; 

 є) фашизм; 

 ж) вандалізм..

4. Поясність модель сучасного тероризму як способу спілкування «тероризм

– повідомлення – насильство – жертва – засоби масової інформації – суспільство –

ефект». Які цілі терористичної діяльності є кінцевими, а які проміжними? Назвіть

види тероризму. 

5.  М.  Тетчер  зазначала,  що  висвітлення  подій  ЗМІ  –  кисень  терористів.

Поясніть думку. Про яку ознаку злочинності терористичного характеру йдеться.

Запропонуйте заходи протидії у цьому напрямі.

Література: [1; 3; 4; 21–26; 27–31].
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Варіант № 10

1.  Поняття  і  система  запобігання  злочинності,  класифікація  запобіжних

засобів.  Об’єкт  запобігання  злочинності  .  Організація  і  управління  процесом

запобігання злочинності. Суб’єкти запобігання злочинності та основні напрями їх

діяльності.

2.  Поняття,  стан   і  причини  жіночої  злочинності  Детермінанти  жіночої

злочинності. Вивчення та запобігання злочинності жінок.

3.  Поняття,  ознаки,  основні  риси,  загальна  характеристика  і  стан

корупційної  злочинності.  Особистість  злочинця  –  корупціонера.  Детермінанти

корупційної  злочинності.  Спеціальні  заходи  протидій  корупційній  злочинності.

Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі. (Закон України

«Про запобігання   корупції» від 14.10.2014 року).

Задача:

Потрібно провести аналіз динаміки кількості злочинів, які скоєні особами раніше

засудженими (одиниць)

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кількість злочинів 2014 2348 2447 2656 2786 2188
Визначте:

1. Абсолютні прирости (ланцюгові та базисні – 2012).

2. Темпи зростання (ланцюгові та базисні).

3. Темпи приросту (ланцюгові та базисні).

4. Абсолютне значення 1% приросту.

5. Середні показники динаміки злочинів.

Розраховані дані представити у вигляді таблиці і зробити висновки.

Тестові завдання:

1. Корупція – це: 

 а) використання суб’єктом, уповноваженим на виконання функцій держави

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей із метою

одержання  неправомірної  вигоди  або  прийняття  такої  вигоди  чи  прийняття

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб; 
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 б)  обіцянка  або  пропозиція  чи  надання  неправомірної  вигоди  особі,

уповноваженій  на  виконання  функцій  держави,  з  метою схилити  цю особу до

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних із

ними можливостей;

 в) отримання, прямо чи опосередковано, урядовим чиновником або особою,

що  виконує  публічні  функції,  будь-яких  предметів  грошової  вартості,  а  також

іншої користі,  такої, як подарунок, послуга, обіцянка або перевага для себе або

для іншої особи або організації, в обмін на будь-який акт або бездіяльність під час

здійснення ним публічних функцій;

г) усі зазначені відповіді правильні; 

ґ) правильної відповіді немає. 

2. Назвіть заходи, що спрямовані на запобігання та протидію корупції: 

а) обмеження для суб’єктів відповідальності за корупційні діяння; 

б) інститут спеціальної перевірки; 

в) інститут фінансового контролю; 

г) антикорупційна експертиза;

ґ) усі відповіді правильні.

3.  Державний  правоохоронний  орган,  на  який  покладається  протидія

кримінальним корупційним правопорушенням, які  вчинені  вищими посадовими

особами,  уповноваженими  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого

самоврядування, називається: 

а) Національне антикорупційне бюро України; 

б) Національна комісія з питань протидії корупції; 

в) Міністерство внутрішніх справ України; 

г) Урядовий уповноважений з питань протидії корупції; 

ґ) Національне агентство з питань запобігання корупції. 

4.За рівнем вияву корупція поділяється на: 

а) елітарну корупцію; 

б) корупцію в середніх ешалонах влади;

в) низову корупцію;
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г) корупцію від злиднів;

ґ) усі відповіді правильні.

5. Назвіть основні види корупційної діяльності:

а) лобізм; 

б) непотизм; 

в) преференції; 

г) отримання неправомірної вигоди; 

ґ) усі відповіді правильні. 

Творчо-аналітичні завдання:

 1. Окресліть законодавче поняття «корупція». Які склади злочинів можна

віднести  до  корупційних.  Наведіть  систему  відповідних  норм.  Проаналізуйте

рівень цих посягань за попередній календарний рік. 

2.  Голова  КНР  Сі  Цзиньпін  закликав  вищих  чиновників  країни  «суворо

виховувати й контролювати» своїх дітей та інших членів сім’ї, щоб не допускати

нових випадків корупції» Про який рівень запобігання корупції йдеться. Висловіть

своє  бачення  місця  сім’ї  у  системі  запобігання  корупційній  злочинності.

Запропонуйте конкретні заходи. 

3. У 1498 році в Брюгге (Бельгія) написано картину «Суд Камбіса». Сюжет

картини створено на основі оповідання Геродота. Так за оповіддю, батько Отана

Сісамн був царським суддею.  Цар Камбіс  за  те,  що Сісамн,  вирішуючи судові

справи, брав хабарі,  стратив його,  велівши здерти з нього шкіру, нарізати з неї

ременів і обтягнути ними трон, сидячи на якому Сісамн вершив суд. Потім Камбіс

призначив суддею замість Сісамн, з якого він здер шкіру, його сина, порадивши

йому  пам’ятати,  на  якому  троні  він  сидітиме,  коли  вершитиме  суд.  Що  таке

загальна превенція у запобіганні злочинності. Як підхід царя Камбіса може бути

реалізований  сьогодні.  Проаналізуйте  судову  практику  в  частині  призначення

покарання за корупційні посягання. 

4.  Невелика влада,  надана людям,  які  не  можуть гідно прожити на  свою

зарплату, створює передумови для її неправомірного використання (Лі Куан Ю).

Проаналізуйте вислів сінгапурського державного діяча. Чи можна стверджувати,
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що зазначені чинники є детермінантами корупції в Україні. Запропонуйте шляхи

протидії корупції з указаних детермінант.

 5.  Кримінологи стверджують, що всі  «рецепти» боротьби з корупційною

злочинністю  є  на  поверхні.  «Потрібно  виключити  умови,  які  провокують

корупцію. Тобто спростити бюрократичні процедури, зробити роботу чиновника

максимально  прозорою,  на  всіх  ланках  дозвільних,  реєстраційних  та  інших

процедур максимально скоротити спілкування фізичних осіб з чиновником через

запровадження  електронного обслуговування.  Звичайно мусить  бути незалежне

судочинство  й,  відповідно,  неминучість  відповідальності  за  корупційні

правопорушення. Третя невід’ємна складова антикорупційної політики всіх країн,

які успішно долають корупцію, – це виховання суспільства у дусі доброчесності за

активної участі суспільства»88. Оцініть наведений «рецепт» боротьби з корупцією

в  державі.  Які  заходи  законодавчо  реалізовані,  а  які  потребують  введення.

Запропонуйте  інші  заходи  запобігання  корупції.  Якими  засобами  варто

здійснювати  «виховання  суспільства  у  дусі  доброчесності  за  активної  участі

суспільства». 

Література: [1; 19; 32–34;].

Варіант №11

 1. Поняття, ознаки і визначення злочинності.

 2.  Латентна злочинність: поняття, різновиди, негативні наслідки, засоби її

виявлення. 

3. Загальна характеристика злочинності та її тенденції в сучасній Україні.

4. Співвідношення між злочинністю, окремими видами (групами) злочинів і

конкретним злочином.

 5. Кількісні показники злочинності: рівень злочинності, рівень судимості,

коефіцієнти,  ціна  злочинності.  Якісні  показники  злочинності:  її  структура,

географія, екологія і топографія . Кількісно-якісні показники злочинності – стан,

динаміка, характер.
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6. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх. Детермінація

та запобігання злочинності неповнолітніх.

Задачі:

1. За  рік  у  країні  було зареєстровано 540 тис.  злочинів,  скоєних 250 тис.

злочинцями. Суб’єктами 33 тис. злочинів були жінки; 32 тис. – неповнолітні; ніде

не працювали і не навчалися 87 тис. чол. Серед загальної кількості злочинів 340

тис. – корисливі (ненасильницькі); 21,5 тис. – насильницькі; 39 тис. – корисливі

насильницькі.  Також серед  зафіксованих  66  тис.  –  групові  злочини;  46  тис.  –

рецидивні; 145,5 тис. – тяжкі та особливо тяжкі; 361 тис. – середньої тяжкості, 31

тис. – невеликої тяжкості. У містах було вчинено 376,6 тис, у сільській місцевості

– 121,6 тис. злочинів, а також у сфері економіки – 39,9 тис. Кількість нерозкритих

злочинів складає 226,4 тис. 

На основі  наведених даних визначте структуру злочинності  за  соціально-

демографічними, кримінально-правовими і кримінологічними показниками та її

характер.  Які  тенденції  злочинності  простежуються при аналізі  її  структури за

цими даними?

2. У М. обл. була зареєстрована така кількість зґвалтувань: січень – 8; лютий

– 9; березень – 15; квітень – 16; травень – 22; липень – 15; червень – 13; серпень –

11; вересень – 22; жовтень – 11; листопад – 13; грудень – 9. 

Дайте характеристику сезонних коливань цього виду злочину. Які, на вашу

думку, чинники впливають на сезонні коливання цього злочину? 

Тестові завдання: 

1.  Величина,  що  виражає,  скільки  злочинів  припадає  на  певну  кількість

населення, називається: 

а) рівень злочинності; 

б) коефіцієнт інтенсивності злочинності; 

в) коефіцієнт злочинної активності; 

г) структура злочинності;

ґ) динаміка злочинності. 
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2.  Величина,  що виражає,  скільки злочинців  припадає на певну кількість

населення, називається: 

а) рівень злочинності; 

б) коефіцієнт інтенсивності злочинності; 

в) коефіцієнт злочинної активності; 

г) структура злочинності; 

ґ) динаміка злочинності.  

3. Питома вага злочинності – це:

а)  показник,  що виражає,  скільки  злочинців  припадає  на  певну  кількість

населення; 

б) показник, що виражає, скільки злочинів не припадає на певну кількість

населення; в) виражена в абсолютних числах загальна кількість злочинів та осіб,

які їх скоїли, вчинених на певній території за певний проміжок часу; 

г)  показник,  що  відображає  зміну  рівня,  інтенсивності,  структури

злочинності та будь-яких інших її ознак протягом певного часу; 

ґ)  співвідношення  частини  певного  виду  злочинності  із  її  загальною

кількістю. 

4. До ціни злочинності входять: 

а)  кримінально-правові  наслідки  злочинів,  які  є  в  багатьох  випадках

обов’язковим елементом їхнього складу (матеріальна, моральна, фізична шкода); 

б) шкода, що заподіюється злочинами за межами їхнього складу (прямі та

непрямі наслідки);

в) соціальна реакція на злочинність, боротьба з нею (витрати на утримання

правоохоронних органів, на заходи боротьби зі злочинністю тощо); 

г) у всіх наведених відповідях указані складові ціни злочинності; 

ґ) правильної відповіді немає. 

5. Що є предметом вивчення топографії злочинності: 

а) взаємозв’язок суспільства та злочинної поведінки; 

б) часові особливості злочинності; 

в) географічні особливості злочинності;
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г) особливості місця вчинення злочинів; 

ґ) правильної відповіді немає

Творчо-аналітичні завдання

1. У кримінології є думка, що посадовці беруть хабарі через низькі зарплати

– це міф. «Низький рівень економічного розвитку держави (а відповідно зарплат і

купівельної спроможності)  справді є однією з причин корупції,  проте вчиняють

корупційні  діяння  й  глави  держав,  глави  урядів  та  інші  посадовці  найвищого

рангу, топ-менеджери найбільших корпорацій світу, яких складно запідозрити у

злиднях. Тож людина прагне збільшувати свої статки, зберігати посаду, боротися з

конкурентами на ринку шляхом учинення корупційних діянь, незалежно від свого

матеріального становища». Оцініть наведену позицію та висловіть своє бачення.

Чи  може  підвищення  заробітної  плати  державним  службовцям  гарантувати

нейтралізацію корупції в державі.

 2. Шарль Монтеск’є писав: «…відомо з досвіду віків, що будь-яка людина,

яка володіє владою, схильна зловживати нею, і вона йтиме у цьому напрямі, доки

не  досягне  належної  їй  межі».  Чи  свідчить  думка  мислителя  про  марність

боротьби  з  корупцією?  Якими  якостями  повинні  бути  наділені  особи,  які

претендують  на  зайняття  посад,  пов’язаних  із  здійсненням  влади?  Якими

засобами  здійснюється  контроль  над  такими  особами?  Відповідь  обґрунтуйте,

посилаючись на законодавчі акти. 

 3.  У літературі  пишуть про так званий психологічний ефект «червоного

світла»: якщо хтось переходить на червоне світло світлофора, то інші вважають,

що  саме  цей  перший  порушник  бере  на  себе  відповідальність  за  порушення

правил, тому з чистим сумлінням наслідують його вчинок. Люди смітять там, де

насмічено, і б’ють вікна там, де є розбите вікно, психологічно знімаючи з себе

відповідальність  за  такі  порушення,  тому  що  хтось  зробив  це  першим.  Тож і

чиновник нижчого рівня, знаючи чи здогадуючись про корупційні дії чиновників

вищого рівня, включно керівників держави та центральних установ, перекладають

відповідальність  за  власні  корупційні  дії  на  своїх  керівників  чи  керівників
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держави – «всі  беруть – і  я».  Як Ви вважаєте,  боротьбу з  корупцією потрібно

розпочинати з «верхів» чи «низів». Обґрунтуйте думку.

 4.  Народна  мудрість  твердить:  «Дай  злодію  золоту  гору,  він  і  тоді  не

перестане красти». Оцініть прислів’я. Чи може достатнє матеріальне забезпечення

суб’єктів  владних  повноважень  бути  гарантією  законності  їх  діяльності.  Які

заходи вживаються державою у цьому напрямі? Думку обґрунтуйте, посилаючись

на законодавчі акти. 

5.  Народні  прислів’я  засвідчують  «вічність»  існування  хабарництва

(неправомірної  вигоди):  «На  хабар  спокуситься  і  камінь»,  «На  начальника-

здирника,  як  на  дикого  слона,  управи  нема».  Чи  погоджуєтесь  із  тим,  що  з

корупцією  боротися  марно?  Які  заходи  боротьби  з  корупцією  передбачено

законодавством? Запропонуйте власні заходи протидії цьому виду злочинності. 

Література: [1; 3; 4; 9–13; 32–34].

Варіант №12

 1. Загальні питання детермінації індивідуальної злочинної поведінки.

 2. Безпосередні причини вчинення конкретного злочину.

 3. Умови, що сприяють учиненню конкретного злочину. 

 4. Конкретна криміногенна життєва ситуація: поняття, різновиди, значення.

Привід і зачіпка до вчинення злочину.

 5.  Взаємозв’язок  між  причинами,  умовами  і  конкретною  життєвою

ситуацією в механізмі злочинної поведінки.

6. Роль віктимної поведінки потерпілих у механізмі вчинення конкретного

злочину.
7.  Кримінологічна  характеристика,  детермінація  та  заходи  запобігання

злочинності в місцях позбавлення волі.

Задачі:

1.За крадіжку К. було засуджено.  На попередньому слідстві й у судовому

засіданні  виявлено,  що  К.  ріс  і  виховувався  24  в  несприятливому  середовищі.

Батько К.  залишив  дружину  і  трирічну  дитину. Мати  вела  аморальний  спосіб
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життя,  досить  часто вдома розпивала  зі  сторонніми спиртні  напої,  вихованням

сина  не  займалась.  Незабаром  її  було  засуджено  за  крадіжку. Хлопчик  жив  у

бабусі. У школі він вчився погано, двічі залишався на другий рік. Пізніше його

направили до профтехучилища. Свій вільний час проводив на вулиці зі старшими

за віком хлопцями, почав пиячити, грати в азартні ігри. Для цього були потрібні

гроші. Він позичив у «друзів» значну суму. Невдовзі вони зажадали повернення

боргу. І К. вирішив скоїти крадіжку. Суд кваліфікував його дії за ч. 3 ст. 185 КК

України  (крадіжка,  поєднана  з  проникненням  у  житло,  інше  приміщення  чи

сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). 

Назвіть  причини  вчиненого  К.  злочину?  Які  обставини  його  особистого

життя сформували схильність до злочинної поведінки? 

2.  За  зґвалтування  Н.  притягнуто  до  кримінальної  відповідальності.

Потерпіла  у  своїй  заяві,  а  потім  під  час  допиту  у  слідчого  повідомила,  що

познайомилася з Н. у престижному кафе. Там вони вдвох танцювали та вечеряли.

Потім він запропонував їй піти до нього додому. За словами потерпілої, хлопець

справляв  «гарне  враження».  У  його  квартирі  вони  дивилися  програми  по

телевізору з «пікантними сюжетами». Потім господар, застосовуючи фізичну силу,

зґвалтував її.

 Як слід розглядати необачну, легковажну поведінку потерпілої при вчиненні

злочину Н. ?

Тестові завдання:

1. Термін «топографія злочинності» ввів у науковий обіг: 

а) І. Бентам; 

б) Р. Гарофало; 

в) Ч. Ломброзо;

г) Е. Феррі; 

ґ) Г. Шнайдер. 
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2. Латентність, коли є факт злочину мав місце, але про нього не стало відомо

правоохоронним органам, називається: 

а) природна; 

б) штучна; 

в) погранична; 

г) змішана; 

ґ) правильної відповіді немає. 

3.  Дослідження  свідчать,  що  з  понад  2  тис.  випадків  неповідомлення

громадянами  про  конкретні  факти  злочинних  посягань  1518  були  пов’язані  з

недовірою до  правоохоронних  органів,  невпевненістю покаранні  винних.  Який

вид латентної злочинності спричиняє таку ситуацію: 

а) природна;

б) штучна; 

в) погранична;

г) змішана;

ґ) правильної відповіді немає. 

4. До суб’єктивних причин латентності злочинності належить: 

а)  відсутність бажання вступати в контакти з  правоохоронними органами

через невіру в їх дiєвiсть; 

б) побоювання помсти з боку злочинців; 

в) небажання розголосу окремих сторін свого приватного життя; 

г) турбота про престиж і авторитет свого підприємства, установи; 

ґ) усі відповіді правильні. 

5. До загальних методів виявлення латентної злочинності належить: 

а) виявлення громадської думки про стан латентної злочинності; 

б) експертна оцінка при опитуванні спеціалістів; 

в)  вивчення  документів  правоохоронних  органів,  фінансово-ревізійного

контролю, медичних закладів; 

г) у всіх наведених відповідях вказано загальні методи виявлення латентної

злочинності; 
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ґ)  у  жодній  відповіді  не  вказано  загального  методу  виявлення  латентної

злочинності.

Творчо-аналітичні завдання

1.  «Хто  хабарі  полюбляє,  срібні  окуляри  надягає»  (народна  мудрість).

Складіть кримінологічний портрет особи злочинця-корупціонера.

2. «Мусимо вчити наших людей не підтримувати корупцію. Я сміюся, коли

чую про великі державні програми, про законодавчу боротьбу з корупцією. Все це

сміх! Що таке корупція? Це гріх.  А жоден гріх законом не поборете.  Це треба

виховувати» (Любомир Гузар). Висловіть власне бачення стосовно ролі виховання

у запобіганні корупції.

3.У кримінологічній літературі висловлена думка, що латентна злочинність

може  бути  однією  з  причин  злочинності  загалом  і  рецидивної  злочинності

зокрема. Поясніть та обґрунтуйте висловлений підхід.

4. Народна мудрість твердить: «Від поблажки злодії плодяться». Чи можна

кримінальний закон України вважати «поблажливим» та, як наслідок, розглядати

це  причиною  злочинності.  Обґрунтуйте  свою  думку,  посилаючись  на  норми

закону.

5.  Прислів’я  твердять:  «Нашкодив  бородатий,  а  відповідає  вусатий»;  «За

збитки, що слон учинив зо зла, застрелили осла»; «Пані провиниться, а винна –

служниця».  Чи є  «вибіркове»  правосуддя  та  порушення рівності  всіх  громадян

перед законом детермінантами злочинності в Україні.

Література: [1; 7; 9; 32–34].

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Поняття  і  визначення  кримінології  як  науки.  Предмет  науки  і  його

характеристика.
2. Місце  кримінології  в  системі  правових  наук.  Зв’язок  кримінології  з

суспільними і природничими науками.
3. Методологія, функції та завдання кримінології.
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4. Система кримінологічної науки. Кримінологічна класифікація Особливої

частини кримінології.
5. Виникнення та розвиток кримінології як самостійної науки. Зародження

кримінологічної думки.
6. Біологічні  концепції  причин  злочинності.  Позитивізм  у  кримінології

(Ч. Ломброзо, Е. Феррі).
7. Соціальні концепції причин злочинності: загальна характеристика.
8. Психологічні та психіатричні теорії причин злочинності.
9. Теорія аномії і її значення для сучасного розуміння причин злочинності.

Інтеракціонізм  у  кримінології.  Теорія  конфлікту.  Теорія  стигматизації  та

диференційного зв’язку. 
10.  Розвиток кримінології в Україні за радянських часів.
11.  Сучасний стан кримінології в Україні.
12.  Злочинність: поняття, ознаки і визначення. Відмінність злочинності від

злочину.
13.  Кількісні показники вимірювання злочинності, як соціально-правового

явища.  Якісні  показники  вимірювання  злочинності.  Структура,  характер,

географія, ціна та інші показники.
14.  Поняття  латентної  злочинності  і  її  різновиди.  Негативні  наслідки

латентної злочинності. Способи визначення латентної злочинності.
15.  Загальна характеристика сучасної злочинності в України (основні риси

та тенденції).
16.  Поняття  кримінологічної  детермінації.  Основні  причини  та  умови

(фактори) сучасної злочинності в Україні.
17.  Причини  і  умови  окремого  (одиничного)  злочину:  визначення  і

характеристика.
18.  Умови,  що  сприяють  вчиненню  злочинів  та  умови,  що  сприяють

досягненню  злочинного  результату  (пияцтво,  алкоголізм,  наркоманія,

токсикоманія, проституція та ін.).
19.  Обставини несприятливого морального формування особи як джерело

індивідуальної злочинної поведінки.
20.  Конкретна  життєва  ситуація,  її  види  та  місце  в  механізмі  окремого

злочину. Привід і зачіпка до вчинення злочину.
21.  Взаємозв’язок  між  причинами,  умовами  і  конкретною  життєвою

ситуацією у механізмі індивідуальної злочинної поведінки. Мотивація злочинної

поведінки.
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22.  Поняття  особи  злочинця  та  співвідношення  з  суміжними  поняттями

(особою підозрюваного, обвинуваченого та ін.).
23.  Структура  особи  злочинця.  Основні  риси  кримінологічної

характеристики.
24.  Співвідношення соціального і біологічного в структурі особи злочинця.

Генезис особистості злочинця.
25.  Типологія злочинців.
26.  Віктимологія як кримінологічне вчення про жертву злочину та складова

частина кримінологічної науки.
27.  Предмет, завдання і система кримінологічної віктимології.
28.  Віктимізація  та  віктимність.  Поняття  і  кримінологічне  значення

віктимності. Поняття і чинники віктимізації.
29.  Типологія  і  класифікація жертв злочинів.  Жертва злочину та  суміжні

поняття.
30.  Поняття, визначення, цілі і структура запобігання злочинності.
31.  Класифікація запобіжних заходів за масштабом, об’єктами, суб’єктами,

призначеністю.
32.  Загальносоціальне запобігання злочинності, поняття та характеристика

заходів.
33.  Спеціально-кримінологічне  запобігання  злочинності,  поняття  та

загальна характеристика.
34.  Індивідуальна профілактика злочинної поведінки.
35.  Кримінологічна  профілактика  як  вид  спеціально-кримінологічного

запобігання злочинності, її структура, характеристика заходів.
36.  Відвернення і припинення злочинів як вид спеціально-кримінологічного

запобігання злочинності.
37.  Організація і управління процесом запобігання злочинності. Практика

державного і регіонального планування запобігання злочинності.
38.  Об’єкт запобігання злочинності. Криміногенність об’єкта. Класифікація

об’єктів. 
39.  Суб’єкти  запобігання  злочинності,  визначення,  ознаки,  поняття  та

загальна характеристика. Система суб’єктів запобігання злочинності в Україні.
40.  Поняття та система віктимологічної профілактики злочинів.
41.  Методи запобіжного впливу на об’єкт: поняття, класифікація, значення.
42.  Правоохоронні органи як суб’єкти запобігання злочинності, їх завдання

та загальна характеристика діяльності.
43.  Органи внутрішніх справ як суб’єкти запобігання злочинності.
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44.  Міжнародні  установи  і  організації  по  запобіганню  злочинності.

Конгреси ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя. 
45. Поняття суїцидальної поведінки. . Механізм суїцидальної поведінки.
46.  Міжнародна боротьба з тероризмом. Транснаціональні та транскордонні

злочини.
47.  Міжнародна діяльність  ФБР, ДЕА,  FINCEN. Інтерпол та  його роль у

боротьбі зі злочинністю.
48.  Основні напрями діяльності прокуратури щодо запобігання злочинності.
49.  Органи місцевого самоврядування як суб’єкти запобігання злочинності.
50.  Органи  державного  і  господарського  управління  та  контролю  як

суб’єкти запобігання злочинності. Роль засобів масової інформації і громадськості

у запобіганні злочинності і корупції.
51.  Методологія і методика кримінологічної науки: поняття, відмінність цих

понять.  Загальна  характеристика  і  класифікація  методів  кримінологічних

досліджень.
52.  Загальні  і  спеціальні  методи  кримінологічних  досліджень,  їх

класифікація. Етапи кримінологічного дослідження.
53.  Статистичні методи збору, аналізу кримінологічної інформації. Суцільне

та вибіркове кримінологічне дослідження. Основні умови вибірки, обсяг вибірки,

правила вибірки. Похибка репрезентативності.
54.  Конкретно-соціологічні  методи  збору  кримінологічної  інформації.

Анкетний  метод  збору  інформації.  Інтрев’ю  як  метод  кримінологічних

досліджень. Спостереження в кримінології.
55.  Психологічні  методи,  що  застосовуються  в  кримінологічних

дослідженнях.
56.  Вивчення документів як метод одержання кримінологічної інформації.

Узагальнення та аналіз кримінологічної інформації.
57.  Поняття,  види  та  методи  кримінологічного  прогнозування  (метод

екстраполяції і експертних оцінок).
58.  Поняття,  завдання  та  види кримінологічного планування  (державне  і

регіональне планування). Етапи кримінологічного планування.
59. Взаємозв’язок  злочинності  і  «фонових»  явищ  (пияцтво,  корупція,

наркоманія, токсикоманія, проституція та ін.), які її детермінують. 
60.  Кримінологічна  характеристика  рецидивної  злочинності  та  її

запобігання. 
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61.  Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  злочинам  у   сфері

службової та професійної діяльності.
62.  Поняття  та  кримінологічна  характеристика  професійної  злочинності.

Детермінація (причини, умови) та запобігання професійній злочинності.
63.  Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання злочинів,

що вчинені жінками.
64.  Кримінологічна  характеристика  організованої  злочинності.

Детермінація (причини, умови) та запобігання організованій злочинності.
65. .  Кримінологічна  характеристика  корупції  як  соціального  і  правового

явища в Україні. Детермінація та заходи запобігання корупції. Закон України «Про

запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року.
66.    Загальносоціальні  і  спеціально-кримінологічні  заходи  запобігання

економічній злочинності.
67.  Кримінологічна  характеристика  злочинності  у  сфері  економіки,  її

детермінація і заходи запобігання.
68.  Кримінологічна характеристика злочинів проти власності. Детермінація

та заходи запобігання злочинів проти власності.
69.  Кримінологічна характеристика насильницької злочинності проти життя

та здоров’я особи.  Детермінанти і  заходи запобігання насильницьким злочинам

проти життя та здоров’я особи. 
70.  Кримінологічна характеристика злочинів проти громадського порядку та

моральності. Запобігання хуліганству.
71.  Кримінологічна  характеристика  злочинів,  вчинених  з  необережності,

запобігання  їм.  Загальна  характеристика.  Детермінація  та  заходи  запобігання

необережній злочинності.
72.  Кримінологічна  характеристика  злочинності  неповнолітніх.

Детермінація та запобігання злочинності неповнолітніх.
73.  Кримінологічна  характеристика,  детермінація  та  заходи  запобігання

злочинності в місцях позбавлення волі.
74.  Кримінологічна  характеристика,  детермінація  та  заходи  запобігання

екологічній злочинності.
75.  Кримінологічна  характеристика,  детермінація  злочинів  проти

громадської безпеки. Бандитизм та заходи по запобіганню йому.
76.  Кримінологічна характеристика, детермінація та  запобігання злочинам

у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
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77.  Насильство в сім’ї: визначення, різновиди, причини і умови та заходи

запобігання його злочинним проявам. Кримінофамілістика. 
78.  Кримінологічна характеристика злочинності проти статевої свободи та

статевої недоторканості особи, причини й умови та заходи по запобіганню їм. 
79.  Кримінологічна  характеристика  злочинності  проти  волі,  честі  та

гідності особи, її причини й умови і заходи запобігання.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Основою для визначення  оцінки на  іспиті  є  рівень  засвоєння  студентами

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної дисципліни. При

цьому викладач керується такими критеріями:
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– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні

та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу, вміння  вільно  виконувати

завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий з додатковою

літературою,  що  рекомендована  програмою.  Як  правило  оцінку  «відмінно»

ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять дисципліни в їх

значенні  для  отриманої  професії,  які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та

використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-

програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв

основну  літературу,  рекомендовану  в  програмі.  Як  правило,  оцінка  «добре»

виставляється  студентам,  які  показали  систематичні  знання  з  навчальної

дисципліни та  здібність  до їх  самостійного поповнення й оновлення в процесі

подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку «задовільно»  заслуговує  студент, який виявив  знання  основного

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання

та  професійної  діяльності;  який  справляється  з  виконанням  завдань,  що

передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінку

«задовільно»  ставлять  студентам,  які  допустили  помилки  у  відповіді,  але

володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

– оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентові,  який  виявив  недоліки  в

знаннях  основного  навчально-програмного  матеріалу  та  допустив  помилки  у

виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінку «незадовільно»

ставлять  студентам,  які  не  можуть  продовжувати  навчання  та  приступити  до

професійної діяльності без додаткових занять з відповідної дисципліни.

Критерії  оцінювання знань  студентів  розроблено  на  підставі  «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року

№ 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», затвердженого

вченою радою університету 19 листопада 1996 року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
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Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту, курсового

проекту (роботи),

практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);
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10 балів – за контрольну роботу ;

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна робота студентів передбачає:  участь у роботі студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  –  проводиться  на  останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює весь

курс навчальної дисципліни. 
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