
Питання на іспит з дисципліни «Кримінологія» 

1. Загальнонаукові методи пізнання (логічний, висування гіпотез, експерименту, 

експертних оцінок та ін.).  

2. Приватнонаукові методи пізнання (соціологічні, математичні, статистичні, 

педагогічні, психологічні та ін.).  

3. Системний підхід до вивчення злочинності.  

4. Причини та умови злочинів, учинених з необережності.  

5. Примітивні та теологічні погляди на злочинність, злочинця і причини, які 

обумовлюють порушення певних норм поведінки (Ф. Аквінський, Мартін Лютер).  

6. Кримінологічні погляди соціалістів-утопістів XVI—XVII століть (Т. Мор, 

Кампанелла, Ж. Мольєр), філософів-просвітителів XVII-XVIII століть (Ч. Беккаріа, Жан-

Жак Руссо, Ш. Монтеск'є, Вольтер).  

7. Розвиток кримінології в 60-ті роки та її сучасне становище.  

8. Особливості причин та умов, що детермінують необережну злочинність. 

 9. Злочинність як статистична сукупність.  

10. Соціальні наслідки злочинності.  

11. Методологія кримінальної науки. 

 12. Особливості кримінально-правової характеристики необережних злочинів.  

13. Філософське обґрунтування причинно-наслідкового зв'язку, закони його 

розвитку.  

14. Тенденції і перспективи злочинності на сучасному етапі розвитку Української 

державності.  

15. Латентна злочинність.  

16. Фактори, причини та умови професійної злочинності. 

 17. Особа злочинця та суміжні поняття. 

 18. Біологічні зачатки в особі і соціальне середовище як передумова розвитку її 

соціальних якостей.  

19. Типологія злочинців.  

20. Зміст та особливості роботи органів внутрішніх справ щодо профілактики цих 

злочинів.  

21. Поняття віктимності та віктимізації. 

 22. Проблема суїциду в практичній діяльності правоохоронних органів.  



23. Суїцидальна поведінка осіб, які потрапили в поле зору правоохоронних органів 

та її запобігання.  

24. Роль матеріального фактора у вчиненні загальнокримінальних корисливих 

злочинів. 

 25. Інтерпретація результатів дослідження.  

26. Теоретична і практична інтерпретація, її методи: експертних оцінок, 

експерименту та ін.  

27. Причини окремого злочину.  

28. Види організованої злочинності.  

29. Загальні поняття про статистичну науку.  

30. Етапи кримінально-правової статистики.  

31. Поняття, цілі та завдання статистичного зведення і групування.  

32. Статистичний аналіз у кримінології.  

33. Співвідношення понять профілактика, попередження, запобігання та 

припинення.  

34. Структура організованої злочинності. Види організованої злочинності.  

35. Структура особи злочинця.  

36. Зміст та особливості профілактичної роботи у сфері сімейно- побутових 

взаємин, а також дозвілля громадян.  

37. Методи кримінологічного прогнозування (екстраполяції, моделювання, 

експертних оцінок).  

38. Поняття кримінологічного планування заходів боротьби із злочинністю. 

 39. Поняття завдання і види кримінологічного планування.  

40. Співвідношення категорій «організована злочинність», «злочинна організація», 

«організована злочинна група».  

41. Характеристика рівня, динаміки і структури злочинності в зарубіжних країнах.  

42. Характеристика причин злочинності в зарубіжних країнах та їхні особливості.  

43. Історичні аспекти зарубіжних концепцій причин злочинності. 

 44. Природа і закономірності причин злочинності та їхні пояснення в зарубіжній 

кримінології. 

 45. Принципи кримінологічного попередження.  



46. Цілі, завдання, функції та межі функціонування попереджувальної діяльності.  

47. Роль правоохоронних органів в системі попередження. 

 48. Особливості кримінологічної характеристики професійного злочинця. 

49. Соціальні та медичні аспекти фонових явищ злочинності. 

 50. Кримінологічна характеристика осіб, які зловживають алкоголем та 

наркотиками, хворих на СНІД та повій.  

51. Поняття фонових явищ злочинності.  

52. Ознаки, що характеризують професійну злочинність.  

53. Особливості мотивації злочинів неповнолітніх.. 

 54Роль правоохоронних органів у попередженні злочинності неповнолітніх.  

55. Причини та умови, що детермінують злочинність неповнолітніх.  

56. Особливості криміногенних ситуацій, що сприяють вчиненню насильницьких 

злочинів.  

57. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста.  

58. Специфічні обставини, що обумовлюють рецидивну злочинність.  

59. Мета та мотив вчинення рецидиву злочинів. 60. Характеристика осіб, які 

вчинили насильницькі злочини. 


