
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 напряму кримінологічних досліджень. 

Віктимність та віктимізація. 

3. Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених з необережності. Причини та умови злочинів, 

вчинених з необережності. Запобігання злочинам, вчинених з необережності. 

Задача 

Середньорічна чисельність населення в одному з регіонів складала (тис. чол. ) : 2010 р. – 168; 2011 р. 

– 167,7; 2012 р. - 167,3; 2013 р. - 166,9. 

Кількість зареєстрованих злочинів за ці ж самі роки склала відповідно (тис. чол.) :  2010 р. – 2173; 

2011 р. – 2625; 2012 р. - 2397; 2013 р. – 2582. 

Завдання : 

1. Обчисліть за кожний рік коефіцієнт злочинності. 

2. Представити всі дані в табличній формі. 

3. Обчисліть базисні темпи зростання. 

4. На основі розрахункових даних побудуйте лінійну діаграму. 

Зробіть висновки 

Тестові завдання 

1. Що таке кримінологія : 

а) юридично наука, яка вивчає механізм учинення злочинів; 

б) прикладна наука, яка вивчає злочинність та її основні характеристики; 

в) соціально-правова наука, яка вивчає злочинність, особу злочинця, причини та умови, а також 

заходи запобігання злочинності; 

г) галузь кримінального права? 

2. Антропологічний напрям у кримінології представлений такими вченими, як: 

а) Кетле, Бернер, Фойницький; 

б) Ліст, Ван-Гамель, Прінс; 

в) Ломброзо, Феррі, Гарофало; 

г) Кант, Гегель, Ліст. 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 2 

1. Основні періоди розвитку кримінології. Зародження кримінологічної думки. Біологічні та 

соціологічні концепції причин злочинності. Теорії аномії, 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 справ про порушення правил дорожнього руху, частка порушень, що 

спричиняли по необережності смерть людини в Україні в 2013 році склала 20% всіх справ, і 

встановили, що частка таких злочинів дорівнює 30%. 

Визначне похибку репрезентативності такої вибірки. 

Тестові завдання 

1. До основних функцій кримінології відносять такі, як : 

а) описова і пояснювальна; 

б) організаторська і роз’яснювальна; 

в) організаторська, роз’яснювальна, прогностична, регулятивна; 

г) описова, пояснювальна, прогностична, регулятивна. 

2. Детермінанта злочинності, за якої відбувається нерівність членів суспільства, наявність малого 

прошарку багатих людей і переважної кількості бідних, називається : 

а) політична; 

б) ідеологічна; 

в) соціальна; 

г) економічна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Задача 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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. Віктимізація – це : 

а) процес перетворення на жертву злочину; 

б) підвищена здатність стати жертвою злочину; 

в) сукупність обставин, пов’язаних з особистістю і поведінкою жертви; 

г) процес перетворення на злочинця. 

2. На який строк розробляються короткострокові плани : 

а) до 1 року; 

б) від 1 до 2 років; 

в) від 3 до 5 років; 

г) понад 5 років ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 професійної злочинності. 

Задача 

За матеріалами всіх кримінальних справ 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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 2012 р. 600 000 осіб них у віці від 16 років-60000. К цей період 

зареєстровано 83 людини, які вчинили зґвалтування. Визначте коефіцієнт злочинної активності 

населення по залатуванню. 

Тестові завдання 

1. Назвіть основний метод прогнозування : 

а) спостереження; 

б) вивчення кримінальних справ; 

в) екстраполяції; 

г) групування. 

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 8 

1. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Поняття особистості злочинця, її зміст. Особистість 

злочинця  та суміжні поняття. Вивчення особистості злочинця : цілі, рівні, голові межі. Структура 

особистості злочинця ,основні ознаки кримінологічної характеристики. Типологія та класифікація 

злочинців. 

2. Особливості особи і поведінка 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 

злочинності» від 30.06.93 року). 

Задача 

Є наступні вікові дані про осіб, що скоїли злочини в Україні за 2013 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 

 

Визначити середній вік злочинця. 

Тестові завдання 

1. Злочинний наркобізнес – це : 

(виберіть все дотичне) 

а) заготівля наркосировини; 

б) виготовлення, зберігання; 

в) вживання; 

г) транспортування; 

д) реалізація 

2. Простий рецидив передбачає : 

а) одну судимість; 

б) дві судимості; 

в) три судимості; 

г) три і більше судимості. 

 

 

 

 

 

 



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 2004 по 2012 рр. 

2004 р.  2005 р.  2006 р.  2007 р.  2008 р.  2009 р.  2010 р.  2011 р.  2012 р. 

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 

2015 року. 

Тестові завдання 

1. Види злочинів неповнолітніх (переважні): 

(виберіть все дотичне) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 принципи 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 засади запобігання і протидій корупції» від 07.04.2011 року) 

Задача 

Потрібно провести аналіз динаміки кількості злочинів, які скоєні особами раніше засудженими 

(одиниць) 

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кількість злочинів 2014 2348 2447 2656 2786 2188 

 

Визначте: 

1. Абсолютні прирости (ланцюгові та базисні -2007) 

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 зробіть висновки. 

Тестові завдання 

1. Функції кримінології – це : 

(виберіть все дотичне) 

а) описова;  

б) пояснювальна; 

в) регулятивна; 

г) пізнавальна. 

2. Організована озброєна злочинна група  створена для нападу на юридичних або фізичних осіб, 

охоплюється поняттям : 

а) організоване злочинне угрупування; 

б) банда; 

в) мафіозне об’єднання; 

г) проста організована група. 

 

 

 



Додаток 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 
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