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Перелік питань, що виносяться на модуль з предмету 

«Кримінологія» 

1. Поняття кримінології.  

2. Предмет кримінології.  

3. Система кримінології. 

4. Методологія кримінології. 

5. Поняття методики кримінологічного дослідження.  

6. Основні методи, що застосовуються у кримінологічному дослідженні.  

7. Загальнонаукові методи. Їхня роль та значення у системі кримінологічних 

досліджень. 

8. Кримінологічні методи. Їхня роль та значення у системі кримінологічних досліджень. 

9. Вплив поглядів філософів-просвітителів на розвиток кримінологічної думки (Ж.-Ж. 

Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, Ф.М. Аруе (Вольтер) та ін.). 

10. Раціоналістично-гуманістичний світогляд і зародження основ кримінологічного 

вчення Ч. Беккаріа, І. Бентама, Дж. Говарда.  

11. Кримінологічні вчення у працях представників німецької класичної школи І. Канта, 

Г.У.Ф. Гегеля, Л. Фейєрбаха та ін.  

12. Антропологічний (біологічний) напрям у кримінології. Туринська школа. Праця Ч. 

Ломброзо “Злочинна людина” (1876 р.). Її зміст та значення. 

13. Позитивний напрям науки про злочин. “Кримінологія” Р. Гарофало. Її зміст та 

значення. 

14. Соціологічний напрям у кримінології.  

15. Концепція “соціальної фізики” Л.А. Кетле.  

16. Розвиток теорії множинності факторів злочинності у працях І. Фойницького, Г. Тарда, 

Ф. Ліста та ін.  

17. Теорія аномії Е. Дюркгейма. 

18. Сучасний період в історії кримінології і основні напрями її розвитку. 

19. Неокласична школа кримінології. 

20. Багатофакторний підхід. 
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21. Марксистська теорія злочинності. 

22. Кримінально-соціологічні теорії злочинності: соціальна дезорганізація Р. Мертона, 

теорія субкультури А. Коена та Р. Клауорда. 

23. Соціально-психологічні теорії злочинності. Загальна характеристика. 

24. Теорія навчання Г.-Ю. Айзенка. 

25. Теорія диференціальної асоціації Е. Сатерленда. 

26. Теорія контролю А. Рейса та М. Гоулда. 

27. Теорія соціального зв’язку Е. Хірша. 

28. Теорія інтеракції – теорія стигматизації Р. Куінна. 

29. Поняття злочинності, її характерні особливості. 

30. Ознаки злочинності. 

31. Кримінологічна характеристика злочинності.  

32. Кількісні показники злочинності.  

33. Якісні показники злочинності. 

34. Поняття латентної злочинності.  

35. Види латентної злочинності.  

36. Причини латентності злочинності.  

37. Методи дослідження латентної злочинності.  

38. Стан та тенденції злочинності в Україні на сучасному етапі. 

39. Поняття  особи  злочинця.  

40. Структура особи злочинця..  

41. Особливості ґенези особи  злочинця. 

42. Психічні аномалії і їх значення при вчиненні конкретного злочину. 

43. Характеристика особи сучасних злочинців. 

44. Класифікація злочинців. 

45. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця. 

46. Основні напрями і методи використання в практичній діяльності кримінологічної 

характеристики особи злочинця. 

47. Поняття “віктимологія”.  
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48. Поняття “віктимність”. 

49. Поняття “віктимізація”. 

50. Поняття “віктимна ситуація”. 

51. Поняття “віктимологічна профілактика”.  

52. Виникнення та основні етапи розвитку віктимології. 

53. Класифікація жертв злочинів. 

54. Індивідуальна та масова віктимність. 

55. Віктимологічна профілактика злочинів.  

56. Поняття причин та умов (детермінант) злочинності.  

57. Види детермінації. 

58. Класифікація причин та умов злочинності.  

59. Концепції причин злочинності. 

60. Співвідношення причин злочинності та причин конкретних злочинів.  

61. Поняття та значення попередження злочинності.  

62. Суб'єкти попередження вчинення злочинів.  

63. Класифікація заходів попередження злочинності та основні вимоги, що ставляться до 

них.  

64. Поняття та значення прогнозування злочинності.  

65. Види прогнозування злочинності. 

66. Основні напрями прогнозування злочинності.  

67. Планування боротьби зі злочинністю. 

68. Загально-соціальні і спеціальні програми з попередження злочинності. Їх зміст і 

значення. 

69. Поняття “злочинність неповнолітніх”, її особливості та місце в системі злочинності.  

70. Кількісні та якісні показники злочинності неповнолітніх.  

71. Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, що вчиняють злочини.  

72. Причини та умови злочинності неповнолітніх в Україні.  

73. Основні напрямки попередження вчинення злочинів неповнолітніми.  

74. Поняття “насильницька злочинність” її особливості та місце в системі злочинності.  
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75. Кількісні показники насильницьких злочинів.  

76. Якісні показники насильницьких злочинів. 

77. Кримінологічна характеристика особи насильницького злочинця.  

78. Причини та умови насильницької злочинності в Україні.  

79. Основні напрямки попередження вчинення насильницьких злочинів.  

80. Поняття економічної злочинності.  

81. Кримінологічна характеристика злочинів в сфері економіки.  

82. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють злочини в сфері економіки.  

83. Причини та умови економічних злочинів.  

84. Попередження злочинів у сфері економіки.  

85. Поняття організованої злочинності та її ознаки.  

86. Ознаки організованої злочинності. 

87. Злочинні об’єднання та їх види.  

88. Причини та умови, що детермінують появу та зміну організованої злочинності.  

89. Правова характеристика особи учасника злочинного об'єднання.  

90. Корупційна злочинність. 

91. Заходи попередження організованої злочинності. 

92. Кримінологічна характеристика та види злочинів, що вчиняються з необережності. 

93. Кількісні та якісні показники злочинів, що вчиняються з необережності. 

94. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини з необережності.  

95. Причини та умови вчинення злочинів з необережності.  

96. Попередження вчинення злочинів з необережності. 

 


