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ВСТУП

Сучасна  злочинність  характеризується  надзвичайною  агресивністю,

озброєністю,  умінням  гнучко  пристосовуватися  до  нових  умов.  Постійно

змінюються стратегія, тактика, форми, методи протиправної діяльності. Такі

обставини вимагають досконалого вивчення самої структури злочинності та

різних форм і методів запобігання та протидії їй. У розв’язанні цих завдань

активну  й  важливу роль відіграють  юридичні  науки і  серед них  особливе

місце займає – криміналістика, яка виступає на передньому рубежі захисту

конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 

Без  знання  положень,  що розробляються  криміналістикою,  не  можна

уявити  діяльність  осіб,  які  здійснюють  запобігання,  виявлення  й

розслідування  злочинів,  їх  судовий  розгляд  чи  стоять  на  захисті  прав

учасників конституційного, адміністративного, цивільного, господарського і

кримінального судочинства. Саме тому ця навчальна дисципліна є базовою,

професійно  орієнтованою  і  обов’язковою  для  вивчення  у  закладах  вищої

освіти та на факультетах юридичного профілю. 

Сьогодні  практично  неможливо  собі  уявити  ефективну  організацію

запобігання  і  розслідування  злочинів  без  використання  криміналістичних

знань,  навичок,  умінь.  Вони  необхідні  свідкові  і  потерпілому, слідчому  і

адвокатові, прокуророві і експерту, криміналісту і судді. Юристи під час своєї

діяльності  тією  чи  іншою  мірою  стикаються  зі  злочинним  світом  чи

страждають  від  нього,  а  тому  повинні  знати  і  певною  мірою  володіти

криміналістичними знаннями,  навичками й уміннями для захисту як  своїх

прав, так і прав інших людей для забезпечення безпеки суспільства і держави.

У формуванні професійного рівня майбутнього правника істотна роль

належить  юридичним  наукам  практичного  спрямування,  які  розробляють

сучасні системи збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів

і  у  такий  спосіб  сприяють  доказуванню  у  ситуаціях,  що  вимагають
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врегулювання  за  допомогою  норм  права.  Такою  наукою,  зокрема,  є

криміналістика,  яка  за  понад  столітній  період  свого  існування  стала

своєрідним науковим утворенням, через яке природничо-наукові та технічні

досягнення світового суспільства трансформуються і використовуються для

встановлення юридичнозначущих фактів.    

Кримінологія  –  комплексна  наука  про  злочинність,  особу  злочинця,

причини й умови, що детермінують злочинність і окремі злочинні посягання

та  заходи  нормативно-правового  і  соціального  впливу  на  них  з  метою

контролю та протидії цим негативним явищам.

Кримінологія належить до навчальних дисциплін,  які  мають важливе

значення для професійного становлення юристів загалом, зокрема юристів-

правоохоронців.  Викладання  ґрунтується  на  взаємозв’язку  досягнень

кримінологічної науки та практики їх застосування у професійній діяльності.

Кримінологія  тісно  пов’язана  з  іншими  юридичними  дисциплінами

(кримінальним  правом,  кримінальним  процесом,  кримінально-виконавчим

правом,  правовою  статистикою),  а  також  з  психологією  і  соціологією.

Суміжні  навчальні  дисципліни  дозволяють  більш  глибоко  усвідомити

сутність злочинності та практику впливу на це суспільно небезпечне явище.

Практична  реалізація  кримінологічних  рекомендацій  передбачає  знання

різних галузей права і конкретних нормативних джерел.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  опанування  всіх

структурних  елементів  науки:  теоретичних  основ  криміналістики;

криміналістичної  техніки;  криміналістичної  тактики;  криміналістичної

методики,  поняття  злочинності,  її  природи,  кількісно-якісних  показників

злочинності, особи злочинця, причин та умов злочинності, теорії запобігання

злочинності.

Міждисциплінарні  зв’язки.  Криміналістика  та  кримінологія  тісно

пов’язана  з  такими  галузями  права,  як  конституційне,  кримінальне  право,

кримінально-виконавче право, кримінальний процес, юридична психологія. 
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Студенти  мають  знати провідну  роль  криміналістики  в  запобіганні

злочинності  та  розслідуванні  злочинів.  Вони  повинні  засвоїти,  що  знання

криміналістики,  уміння  використовувати  її  можливості  є  незаперечною

умовою професійної підготовки юристів, насамперед тих, що забезпечують

захист  прав  людини  і  громадянина  суспільства  і  держави  від  злочинних

посягань.

Зокрема, студенти мають знати:

 ‒ механізм скоєння злочинів і виникнення слідів;

 ‒ правила  виявлення,  фіксації,  вилучення  і  використання  слідів

злочину, джерел доказів;

 ‒ технічні  засоби  пізнання  і  матеріали  та  методи  їх  використання  в

запобіганні, протидії, розслідуванні злочинів;

 ‒ порядок  формування  слідчо-оперативної  групи  для  огляду  місця

події, розподіл обов’язків між її членами, забезпечення їх взаємодії;

 ‒ можливості  проведення  спеціалістом  попереднього  дослідження

речових доказів на місці події;

 ‒ види експертиз та їх можливості, систему експертних установ;

 ‒ способи підробки документів і їх ознаки;

 ‒ види  криміналістичних  обліків  та  можливості  їх  використання  в

запобіганні, розкритті та розслідуванні злочинів;

 ‒ методику  складання  «словесного  портрета»,  суб’єктивних

мальованих  та  композиційних  портретів  і  можливості  їх  практичного

використання;

 ‒ тактичні правила і прийоми проведення слідчих дій;

 ‒ криміналістичні  характеристики  окремих  видів  злочинів  та

можливості їх практичного використання;

 ‒ комплекси  слідчих  дій  та  оперативно-розшукових  заходів  на

початковому та  подальшому етапах розслідування окремих видів  злочинів,

особливості їх проведення;

 ‒ сутність злочинності та її кримінологічні характеристики;
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 ‒ причини злочинності в Україні;

 ‒ теоретичні засади впливу на злочинність;

 ‒ причини і заходи впливу на окремі види злочинності.

Студенти мають  уміти володіти техніко-криміналістичними засобами

пізнання та прийомами виявлення, вилучення та фіксації слідів злочину та

встановлення і затримання злочинця, попередження злочину, фіксації ходу і

результатів слідчих дій, зокрема:

 ‒ аналізувати й оцінювати вихідну інформацію про злочини і приймати

аргументоване рішення щодо порушення кримінальної справи;

 ‒ визначати склад слідчо-оперативної групи для виїзду на огляд місця

події;

 ‒ використовувати  технічні  засоби  пізнання  і  матеріали  уніфікованої

слідчої валізи для виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину;

 ‒ фотографувати  обстановку  місця  події,  окремі  об’єкти,  оформляти

фототаблицю до протоколу огляду;

 ‒ кваліфіковано  готувати  і  призначати  криміналістичні  й  інші  види

експертизи;

 ‒ висувати версії та планувати розслідування злочинів;

 ‒ аналізувати  типові  слідчі  ситуації,  що  складаються  під  час

розслідування окремих видів злочинів і приймати вірні тактичні рішення; 

 ‒ вивчати  особистість,  виявляти  криміногенні  якості  та  розробляти

заходи їх корекції;

 ‒ виявляти причини й умови злочину, розробляти пропозиції щодо їх

усунення;

 ‒ проводити кримінологічне прогнозування індивідуального злочинної

поведінки та злочинності;

 ‒ розробляти і самостійно реалізовувати заходи впливу на злочинність;

 ‒ розробляти  і  реалізовувати  заходи  віктимологічного  захисту  від

злочинів;

 ‒ організовувати і проводити кримінологічні дослідження.
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА 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.

Студенти  обирають,  виконують  і  захищають  контрольну  роботу  за

однією  із  запропонованих  тем  за  останньою  цифрою  номера  залікової

книжки.  Наприклад,  остання  цифра вашої  залікової  книжки «0».  Отже,  ви

вибираєте варіант № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки «7», то

вибираєте варіант контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння порівнювати

і  аналізувати  норми  чинного  законодавства правильно  застосовувати  в

практичній діяльності  методи державного управління та  робити відповідні

висновки,  надавати  юридичну  кваліфікацію  відносинам  у  сфері

адміністративного права.

Студент у контрольній роботі показує своє уміння творчо і 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 розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи

При  підготовці  відповідей  на  питання  контрольної  роботи  студент

повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками, які перелічені

в списку літератури. У контрольній роботі потрібно викласти основний зміст

відповідей на поставлені питання. По кожному питанню необхідно зробити

стислий висновок. 

8



Контрольна робота оцінюється за викладеним змістом і вмінням автора

аналізувати та систематизувати навчальний матеріал та положення чинного

законодавства, насамперед КАС України. 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 про виконану роботу;

–  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, додаткову

літературу, які були використані при написанні контрольної роботи, зробити

посилання  на  відповідні  закони  та  підзаконні  правові  акти,  рішення

адміністративних судів.
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

І СЕМЕСТР

Варіант № 1

1.  Поняття  та  завдання  науки  криміналістики.  Історія  розвитку

криміналістики.

2. Поняття та предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як

елемент криміналістичної тактики. Джерела та функції тактичних прийомів.

3.  Розслідування  вбивств  (криміналістична  характеристика  вбивств,

початковий етап, особливості розслідування деяких видів вбивств).

Задача:

Під час детального огляду об’єкта місця події у справі про квартирну

крадіжку слідчий розпочав огляд полірованої шафи, із  якої  були викрадені

речі та цінності.

Де  і  які  сліди  рук  злочинця  можуть  бути  знайдені  на  шафі?  Які

технічно-криміналістичні засоби слід застосувати слідчому для їх пошуку?

Тестові завдання:

1. У  якій  відповіді  правильно  названо  представника  криміналістики,

відповідно до запропонованого короткого опису його бібліографічних даних:

«__________»  австрійський практик і  науковець,  професор  університетів  у

Граці та Празі, тривалий час викладав у Чернівецькому університеті. Першим

обґрунтував  самостійний  характер  криміналістики,  побудови  її  як  науки.

Запропонував термін «криміналістика»:

1) Едмон Локар;

2) Рудольф А. Рейсс;

3) Ганс Гросс;

4) Альфонсо Бертільон;

5) Вільям Гершель.
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2. Сполучення тактичних прийомів та інших заходів з метою вирішення

конкретного завдання розслідування в межах окремої слідчої дії – це:

1) тактичний прийом;

2) тактична рекомендація;

3) тактична операція;

4) тактична комбінація;

5) вірної відповіді не запропоновано.

3. У  якій  відповіді  правильно  наведено  одну  з  тактичних  операцій,

характерних для наступного (подальшого) етапу розслідування вбивств?

1) установлення мотивів вбивства;

2) затримання підозрюваного на місці вчинення вбивства;

3) виявлення  доказів  обізнаності  підозрюваного  про  обставини

вбивства;

4) перевірка алібі підозрюваного;

5) розшук знарядь учинення злочину.

Література: [9, с. 11; 16, с. 8; 25, с. 4].

Варіант № 2

1.  Методи  криміналістики:  види  та  характеристика.  Взаємозв’язок

криміналістики з іншими галузями права та правовими науками.

2.  Класифікація  тактичних  прийомів.  Система  тактичних  прийомів.

Тактичні комбінації та тактичні операції. Психологічні основи використання

тактичних прийомів.

3. Розслідування вбивств на замовлення: поняття й ознаки вбивств на

замовлення,  криміналістична  характеристика  вбивств  на  замовлення,

початковий етап розслідування.

Задача:
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У слідчій  практиці  описаний  випадок,  коли  з  водойми  через  місяць

після вчинення злочину був вилучений картонний ящик з під телевізора,  в

якому знаходились частини розчленованого трупа.

Яким чином можна виявити можливі сліди на коробці?

Тестові завдання:

1. У  яких  відповідях  правильно  наведені  види,  так  званих,

загальнонаукових (загальних) методів криміналістики?

1) техніко-криміналістичні методи;

2) логічні або методи формальної логіки;

3) чуттєво-раціональні;

4) математичні методи;

5) структурно-криміналістичні методи;

6) одорологічні методи;

7) фотографічні методи.

2. На які види поділяються тактичні прийоми за характером інформації?

1) тактичні прийоми, які ґрунтуються на словесній інформації;

2) прийоми підготовки до проведення слідчої дії;

3) тактичні  прийоми,  які  використовуються  у  декількох  (багатьох)

слідчих діях;

4) тактичні прийоми, що базуються на матеріалізованій інформації;

5) тактичні прийоми, що засновуються в ході огляду місця події;

6) прийоми перевірки й оцінки результатів слідчих дій.

Література: [31, с. 10; 35, с. 7; 48, с. 94; 55, с. 170 173].‒

Варіант № 3

1. Поняття та види криміналістичної ідентифікації. Суб’єкти й об’єкти

криміналістичної  ідентифікації.  Форми  та  види  криміналістичної

ідентифікації. Зміст криміналістичної ідентифікації.

12



2.  Організація  та  планування  розслідування:  поняття  та  принципи

планування.  Техніка  планування.  Версія  як  логічна  основа  планування

розслідування злочинів.

3.  Розслідування  зґвалтувань:  криміналістична  характеристика

зґвалтувань, початковий етап розслідування, особливості тактики проведення

окремих  слідчих  дій,  профілактичні  дії  слідчого  при  розслідуванні

зґвалтування.

Задача:

Для  проведення  дактилоскопічної  експертизи  слідчий  направив

експерту  дактилокарту  підозрюваного  Чанова  та  дактилоплівку  з

відкопійованим  на  ній  одиничним  відбитком  пальця,  знайденого  на  місці

злочину.

Які питання повинен поставити слідчий експертам?

Тестові завдання:

1. Укажіть наукову засаду криміналістичної ідентифікації?

1) індивідуальність об’єктів матеріального світу;

2) об’єктивність матеріального світу;

3) відносність об’єктів матеріального світу;

4) можливість правильного ототожнення об’єктів матеріального світу;

5) усі відповіді правильні.

2. Що виступає логічною основою планування розслідування?

1) слідча версія;

2) норми  кримінально-процесуального  закону  про  умови  та  порядок

проведення слідчих дій, досудового розслідування в цілому та його строки;

3) положення НОП (наукової організації праці);

4) указівки прокурора, начальника слідчого відділу;

5) усі вище наведені відповіді правильні.

Література: [11, с. 3; 22, с. 6; 34, с. 8; 49, с. 18].
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Варіант №4

1.  Судова  фотографія:  поняття,  види.  Фотографування  місця  події.

Упізнавальне фотографування живих осіб і трупів.

2. Поняття, види та принципи огляду місця події. Підготовка до огляду

місця події. Пізнавальна сутність огляду місця події.

3. Розслідування крадіжок: криміналістична характеристика крадіжок,

початковий етап розслідування, особливості тактики проведення дій слідчого

при розслідуванні крадіжок.

Задача:

При огляді місця події був виявлений «нечіткий» слід пальця руки, в

якому  більша  частина  папілярних  ліній  не  проглядалась,  але  зберігся

невеликий фрагмент візерунка.

Чи можна використати даний відбиток для ідентифікації особи, яка

вчинила злочин?

Тестові завдання:

1. При  фотографуванні  живих  осіб  і  трупів  з  метою  їх  наступного

ототожнення чи криміналістичної реєстрації застосовують фотографування?

1) сигналетичне;

2) орієнтуюче;

3) вимірювальне;

4) формалізоване;

5) детальне. 

2. Яких видів  огляду  як  слідчої  дії,  виходячи із  його класифікації  за

об’єктом огляду, не існує (тобто не виділяється ні законодавцем, ні наукою, ні

на практиці)?

1) огляд ділянок місцевості та приміщень поза місцем події;

2) огляд місця події;

3) огляд висновку експерта;

4) огляд трупа;

5) огляд тварин та їхніх трупів;
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6) огляд наркотичних засобів і прекурсорів;

7) освідування;

8) огляд речей (предметів);

3. У  якій  відповіді  правильно  вказано,  який  вид  розкрадання

характеризується  добровільною  передачею  потерпілим  майна  чи  прав  на

нього злочинцеві?

1) вимагання;

2) грабіж;

3) розбій;

4) шахрайство;

5) давання хабара.

Література: [7, с. 2; 23, с. 12; 53, с. 88; 56, с. 34].

Варіант № 5

1. Поняття трасології та її наукові основи. Види (класифікація) слідів у

трасології. Способи виявлення, фіксації та вилучення слідів у трасології.

2. Тактика огляду місця події. Огляд трупа. Фіксація результатів огляду

місця події.

3.  Розслідування  грабежів  і  розбоїв:  криміналістична  характеристика

грабежів  і  розбоїв,  початковий  етап  розслідування,  особливості  тактики

проведення окремих слідчих дій.

Задача:

Під  час  розслідування  злочину  слідчий  здійснив  виїмку  (вилучив)  з

місця події знаряддя зламу – цвяходер і частину зламаної  з його допомогою

перепони   одвірок  дверної  рами  складського  приміщення.  З  метою‒

проведення  ідентифікації  цих  досліджень  він  направив  їх  до  експертної

установи,  не  ізолювавши  один  від  одного,  упакував  до  однієї  картонної

коробки.

Чи правильно слідчий провів упакування слідів і знарядь злочину? Якщо

ні, то чому?
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Тестові завдання:

1. Існує три типи папілярних узорів нігтьових фаланг пальців?

1) дугоподібні, петлеві, кругові;

2) дугоподібні, спіральні, еліпсоподібні;

3) дугові, радіальні, спіралевидні;

4) дугові, петлеві, завиткові;

5) дугові, спіралеподібні, еліпсоподібні.

2. Що слід розуміти під поняттям « ложе трупа»?

1) камера  схову,  у  якій  труп  з  ознаками  насильницької  смерті

зберігається в холоді до його захоронення;

2) місце під трупом, де його виявлено, характер поверхні якого (підлога,

тротуарна  плитка,  земля,  газон  тощо),   наявність  плям  крові  (їх  обсяг,

давність), інших виділень, забруднень, речовин, які слід оглянути й описати в

протоколі;

3) це різновид трупних явищ – а саме задубіння тіла на місці події у

певному положенні;

4) поза  та  положення  трупа  у  місці  його  захоронення,  виявленні  на

момент  його  ексгумації,  які  слід  зафіксувати  в  протоколі  подальшого  за

ексгумацією огляду трупа.

Література: [1, с. 15; 24, с. 14; 37, с. 9; 39, с. 202].

Варіант № 6

1. Сліди пальців рук та їх властивості. Сліди ніг (взуття) людини та їх

криміналістичне  значення.  «Доріжка»  слідів  ніг  та  її  криміналістичне

значення.  Сліди знарядь зламу, інструментів і  засобів.  Сліди транспортних

засобів,  їх  класифікація.  Дактилоскопічна  експертиза:  об’єкти,  завдання  та

компетенція.

2. Поняття та види допиту. Тактика очної ставки. Перехресний допит.

16



3.  Розслідування  шахрайства:  криміналістична  характеристика

шахрайства, початковий і наступний етап розслідування.

Задача:

По вулиці Лісовій,  у дворі  будинку № 11,  який належить Коваленку,

виявлений труп  гр. Прокопенко з колото-різаною раною грудної клітини. При

огляді трупа в грудній клітині знайдено уламок клинка ножа.

На допиті  Коваленко заперечував свою причетність  до вбивства.  Під

час обшуку, проведеного в будинку Коваленка,  виявлено ніж з відламаним

клинком. 

Які  дії  необхідно  провести  слідчому?  Чи  можна  провести

ідентифікацію?

Тестові завдання:

1. За об’ємними слідами ніг людини можна приблизно встановити:

1) напрям руху, вид і розмір взуття;

2) кількість злочинців, характер їх руху (крок, біг), напрям руху, вид і 

розмір взуття;

3) стать і вік;

4) фізичний стан людини, яка залишила слід;

5) усі запропоновані відповіді правильні.

2. Допит не може тривати:

1) дорослої особи без перерви понад 1 годину;

2) дорослої особи без перерви понад 2 години;

3) дорослої особи без перерви понад 3 години;

4) дорослого підозрюваного без перерви понад 4 години;

5) дорослої особи понад 8 годин на день;

6) малолітньої або неповнолітньої особи – без перерви понад 1 годину, 

а загалом – понад 2 години на день;

7) малолітньої особи – без перерви понад 20 хвилин, а загалом – понад 

1 годину на день.

Література: [19, с. 3; 26, с. 7; 32, с. 14; 52, с. 417].
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Варіант № 7

1.  Поняття  й  основні  об’єкти   вивчення  судової  балістики.  Види

(класифікація) ручної вогнепальної зброї. Боєприпаси до вогнепальної зброї

як об’єкт судової балістики.

2. Підготовка до огляду місця події. Тактика огляду місця події. Огляд

трупа. Фіксація результатів огляду місця події.

3. Розслідування службових злочинів: криміналістична характеристика

хабарництва.  Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.   Початковий  етап

розслідування.

Задача:

На місці події слідчий знайшов багаточисельні сліди  відтиску вхідних

дверей.  З  метою  встановлення  засобів  вчинення  злочину  він  випиляв  і

вилучив  брус  дверей  з  двома  найчіткішими  слідами  та  направив  їх  на

експертизу дослідження. 

Чи достатньо матеріалів надав слідчий експерту?

Тестові завдання:

1. У  яких  з  наведених  варіантів  правильно  названі  види  зброї  за

способом виготовлення або походження?

1) стандартна;

2) саморобна;

3) перероблена;

4) нарізна;

5) комбінована;

6) кустарна;

7) шомпольна;

8) заводська;

9) мисливська.

2. Якщо огляд проведено неякісно через необізнаність слідчого, то слід

провести ще один огляд, а саме:

1) основний;
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2) додатковий;

3) повторний;

4) слідчо-оперативною групою;

5) з участю спеціаліста.

Література: [33, с. 7; 34, с. 5; 36, с. 8; 45, с. 115].

Варіант № 8

1.  Сліди  застосування  вогнепальної  зброї.  Судово-балістична

експертиза: об’єкти, компетенція.

2. Процес формування показань. Підготовка до допиту. Зміст тактики

догляду. Встановлення психологічного контакту.

3.  Розслідування  привласнення,  розтрати  майна  або  заволодіння  ним

шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання): криміналістична

характеристика  розкрадань,  обставини,  що   підлягають  з’ясуванню,

початковий етап розслідування.

Задача:

Розслідуючи злочин про крадіжку з магазину, слідчий встановив, що на

підлозі внутрішнього тамбура за зламаними дверима є металева стружка та

частина  ножівкового  полотна  пилки  по  металу.  Слід  розпилювання

металевого  засува  дверей  у  вигляді  металевої  стружки,  але  в  меншій

кількості, знайдений  також і на вході перед дверима. 

Які  висновки  може зробити слідчий про механізм злому  дверей,  про

засоби злому та про інші обставини?

Тестові завдання:

1. Ручна вогнепальна зброя, замаскована під авторучну, називається:

1) заводською;

2) унікальною;

3) атиповою;

4) любительською;

5) конспіративною.
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2. Ознакою вхідного отвору при дальному пострілі є наявність:

1) пояска осідання;

2) відкладання частинок пороху, що не згорів;

3) пояска обтирання;

4) надривів країв, вивернутих назовні;

5) зони обпалення.

3. Пробоїна, яка має тільки вхідний отвір, називається:

1) сліпою;

2) одноокою;

3) наскрізною;

4) одинарною;

5) монопробоїною.

Література: [17, с. 4; 20, с. 15; 27, с. 9; 38, с. 212].

Варіант № 9

1.  Загальні  й  окремі  ознаки  почерку.  Методика  криміналістичного

дослідження письма,  письмової  мови та  почерку. Підготовка матеріалів  до

судово–почеркознавчої експертизи. Особливості авторознавчого дослідження.

2. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного. Викриття неправди в

показаннях. Допит неповнолітніх. Фіксація результатів допиту.

3.Розслідування  злочинів  проти  довкілля:  криміналістична

характеристика  злочинів  проти  довкілля,  обставини,  що  підлягають

з’ясуванню, початковий етап розслідування, особливості тактики проведення

окремих слідчих дій, профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів

проти довкілля.

Задача:

 При огляді  квартири,  де  була вбита  громадянка  Білецька,  на  лаковій

кришці столу був знайдений слід лівої долоні руки. Слідчий дав доручення

спеціалісту закріпити відбиток та відкопіювати його на дактилоплівку. Як і в
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якій  послідовності  слідчий  повинен  зафіксувати  факт  виявлення  сліду  в

протоколі?

Тестові завдання:

1. Властивістю почерку не є:

1) індивідуальність;

2) динамічна стабільність;

3) варіантність;

4) відновлюваність;

5) вибіркова мінливість.

2. Яке слово (словосполучення) пропущене у наведеному теоретичному

визначенні щодо одного з понять криміналістичної науки: «__________» – це

система автоматизованих рухів, які використовуються для виконання письма?

1) окремі (індивідуальні) ознаки письмової мови;

2) рівень володіння письмовою мовою або ступінь грамотності;

3) загальні ознаки письмової мови;

4) письмова мова;

5) почерк.

Література: [10, с. 5 8; 12, с. 6; 18, с. 3; 51, с. 115‒ ].

Варіант № 10

1.  Поняття  документа  у  криміналістиці.  Слідчий  огляд  документів.

Сутність техніко-криміналістичного дослідження. Види та способи підробки

документів. Ознаки зміни тексту документа шляхом підчистки, виправлення,

змивання,  дописування.  Дослідження  закреслених  і  залитих  документів.

Встановлення тексту спалених документів.

2. Поняття й ознаки обшуку. Об’єкти  пошукової діяльності. Підготовка

до обшуку та тактика обшуку. Фіксація результатів обшуку.

3.Криміналістична  характеристика  злочинів,  що  вчиняються

організованими злочинними групами. Обставини, що підлягають з’ясуванню.

Початковий етап розслідування.
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        Задача:

      Під час огляду місця події слідчий вилучив частини склянки та ніж з

набірною  ебонітовою  ручкою.  Для  перевірки  причетності  до  злочину

підозрюваного Олейникова  слідчий призначив  дактилоскопічну  експертизу.

Які  зразки  для  попереднього  дослідження  необхідно  надати  слідчому  для

проведення експертизи? 

Тестові завдання:

1. У якій  відповіді  правильно  названо  рекомендації  криміналістичної

тактики  щодо  найкращої  пози  людини  під  час  проведення  особистого

обшуку?

1) лежачи;

2) стоячи;

3) стоячи під кутом 45°до вертикальної поверхні з піднятими широко 

розставленими до цієї поверхні руками;

4) стоячи з піднятими догори руками та надітими на руки наручниками;

5) поза людини, яку обшукують, тактичного значення не має.

2. Укажіть види обшуку залежно від послідовності його проведення?

1) первинний і додатковий;

2) основний і додатковий;

3) основний і повторний;

4) одночасний і різночасний;

5) первинний і повторний.

Література: [2, с. 8; 14, с. 23; 29, с. 11; 50, с. 233].

Варіант № 11

1.  Поняття  ідентифікації  людини  за  ознаками  зовнішності.  Ознаки

зовнішності  та  їх  класифікація.  Методика  опису  ознак  і  властивостей

зовнішності  людини  за  методом  «словесного  портрета». Експертне

ототожнення   особи  за  фотозображенням  (портретно‒криміналістична

експертиза).
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2.  Пред’явлення  для  впізнання,  підготовка  до  пред’явлення  для

впізнання, порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів

і тварин, фіксація результатів пред’явлення для впізнання.

3.  Криміналістична  характеристика  злочинних  порушень  правил

безпеки дорожнього руху. Початковий етап розслідування.

Задача:

Під  час  здійснення  крадіжки  злочинець  пройшов  по  підлозі,

забрудненій  розпиленим  білилом,  а  потім  по  чистій,  пофарбованій

коричневою фарбою підлозі,де залишив одиничні сліди ніг, взутих у чоботи.

Які види слідів утворились у даному випадку?

Тестові завдання:

1. Укажіть особливі ознаки зовнішності?

1) артикуляція;

2) жестикуляція;

3) хворобливі рухи;

4) татуювання;

5) шрами (рубці);

6) кульгавість;

7) міміка;

8) національність.

2. Укажіть супутні ознаки зовнішності?

1) татуювання;

2) одяг;

3) прикраси;

4) макіяж;

5) вік;

6) хода;

7) носіння окулярів;

8) міміка;

9) використання ціпка під час ходи.
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3.  Хто  з  указаних  учених  заклав  наукові  основи  опису  зовнішності

особи за методом «словесного портрета»?

1) Г. Гросс;

2) А. Бертильон;

3) М. Бокаріус;

4) М. Герасимов.

Література: [3, с. 4; 28, с. 17; 30, с. 19; 54, с. 120 124].‒

Варіант № 12

1.  Поняття  та  значення   кримінальної  реєстрації.  Види

криміналістичних обліків. Дактилоскопічний  облік.

2.  Поняття  та  види   слідчого  експерименту. Підготовка  до  слідчого

експерименту  та  його  тактика.  Особливості  перевірки  показань  на  місці.

Фіксація результатів відтворення обстановки й обставин подій.

3.  Криміналістична  характеристика  підпалів  та  інших  злочинів,

пов’язаних  з  виникненням  пожеж.  Обставини,  що  підлягають  з’ясуванню.

Початковий  етап  розслідування.  Особливості  тактики  проведення  окремих

слідчих дій. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні.

Задача:

Під час огляду місця події виявлена доріжка слідів взуття людини. 

Які параметри доріжки повинні бути зафіксовані в протоколі огляду?

Тестові завдання:

1. У яких відповідях правильно вказано, які види обліків функціонують

в Україні?

1) облік записів голосів і мовлення осіб;

2) дактилоскопічний;

3) облік грошових знаків і пластикових платіжних карток;

4) облік генетичних ознак людини;

5) усі варіанти є правильними.
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2. У яких відповідях неправильно вказано рівні, на яких функціонують

криміналістичні обліки експертної служби?

1) центральному;

2) міждержавному;

3) обласному;

4) місцевому кущовому;

5) місцевому;

6) президентському;

7) міжнаціональному.

3.  У  якій  відповіді  приведена  слідча  дія,  яка  не  має  схожих  ознак

(елементів) зі слідчим експериментом?

1) допит особи на місці події;

2) обшук;

3) пред’явлення для впізнання;

4) перевірка показань на місці;

5) призначення та проведення судової експертизи.

Література: [9, с. 15; 16, с. 7; 25, с. 8 10].‒

Варіант № 13

1. Виникнення та розвиток криміналістики. Криміналістика України в

ХІХ  –  поч.  ХХ століття.  Розвиток  криміналістики  України  в  ХХ столітті.

Сучасний  стан  криміналістики  в  Україні.  Становлення  експертних  і

криміналістичних установ в Україні.

2.  Поняття  судової  експертизи,  її  види  та  значення.  Процесуальні  й

організаційні  питання  призначення  судових  експертиз.  Система  судово-

експертних установ в Україні. Основи підготовки, призначення та проведення

судових  експертиз.  Оцінка  та  використання  висновку  експерта  у

кримінальному процесі. 

3.  Криміналістична  характеристика  хуліганства.  Початковий  і

наступний етап розслідування.
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Задача:

Особливістю виявленої доріжки слідів ніг  є різниця в довжині кроків.

Довжина  кроку  лівої  ноги  більша  довжини  кроку  правої  ноги  на  6  см.  і

складає 52 см. Сліди правої ноги вдавлені в грунт більше, особливо  частина

підбору. Кут розгортання стопи позитивний у межах 13-15º. 

Що можна сказати про фізичні дані особи, яка залишила сліди?

Тестові завдання:

1. Які із наведених нижче рис властиві типовій особі хулігана?

1)  високі  комунікативні  здібності  –  уміння  встановлювати

психологічний контакт, входити в довіру до інших людей;

2) хитрий, кмітливий, уміння зацікавити оточуючих;

3) грубість;

4) нахабство;

5) «спеціалісти у тонкощах людської душі»;

6) ненависництво;

7) красномовні, переконливі у спілкуванні, багаті на фантазію.

2. Що є юридичною підставою для проведення судової експертизи?

1) постанова адвоката;

2) клопотання потерпілої;

3) постанова слідчого, ухвала слідчого судді;

4)  коли  для  вирішення  певних  питань  при  провадженні  у  справі

потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання;

5) право експерта на ініціативу.

Література: [33, с. 4; 34, с. 9; 36, с. 14; 45, с. 99].

ІІ СЕМЕСТР

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.
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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.

Обчисліть за кожний рік коефіцієнт злочинності. Представте всі дані

в  табличній  формі.  Обчисліть  базисні  темпи  зростання.  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.

Література: [4, с. 2; 40, с. 52 56; 44, с. 113].‒

Варіант № 2

1. Основні періоди розвитку кримінології. Зародження кримінологічної

думки.  Біологічні  та  соціологічні  концепції  причин  злочинності.  Теорії:
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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  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. 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.

Література: [1, с. 9; 5, с. 3; 21, с. 7; 41, с. 288 291].‒

Варіант № 3
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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:

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 ;
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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.

Література: [6, с. 2; 15, с. 9; 42, с. 154 157; 46, с. 75‒ ].

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.‒

( у 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.
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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.

Література: [13, с. 26; 43, с. 327 332; 47, с. 64].‒

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:

1.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.

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. 
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Про який різновид запобігання злочинності йде мова? Прокоментуйте

ці вислови з огляду на загальносоціальне запобігання злочинності

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.

Література: [8, с. 3; 9, с. 15; 44, с. 137 140].‒

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:
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1. 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?

2. Стаття  27  Конституції  України  проголошує:  «Кожна  людина  має

невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

Обов’язок  держави – захищати життя людини.  Кожен має  право захищати

своє  життя  і  здоров’я,  життя  і  здоров’я  інших  людей  від  протиправних

посягань». 

Назвіть основні кримінологічні напрями захисту цих прав людини.

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;
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б) мародерство;

в) дезертирство;

г) невиконання наказу.

Література: [4, с. 2; 40, с. 52 56; 44, с. 113].‒

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 у 2018 р. 600 000 осіб них у віці від 16 років-

60000.  В цей період зареєстровано 83 людини,  які  вчинили зґвалтування.  

Визначте  коефіцієнт  злочинної  активності  населення  по

згвалтуванню.

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

жебрацтво та бродяжництво;

в) безробіття, бідність, проституція та алкоголізм

г) наркотизм, пияцтво, суїцид.

Література: [1, с. 6; 5, с. 2; 21, с. 10; 41, с. 250].

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,  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 30.06.1993 р.).

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

Визначити середній вік злочинця.

Тестові завдання:

1. Злочинний наркобізнес – це:
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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.

Література: [6, с. 3; 15, с. 7; 42, с. 111 117; 46, с. 28‒ ].

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.

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
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Використовуючи  метод  екстраполяції,  зробіть  прогноз  зміни

рецидивної злочинності в Україні до 2021 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.

Література: [13, с. 18; 43, с. 252 255; 47, с. 68].‒

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:
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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   ‒ 2013).

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.

Література: [8, с. 6; 9, с. 11; 44, с. 98 100].‒

Варіант №11

1. Поняття, ознаки і визначення злочинності.

2. Співвідношення  між  злочинністю,  окремими  видами  (групами)

злочинів і конкретним злочином.
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3. Кількісні  показники  злочинності:  рівень  злочинності,  рівень

судимості, коефіцієнти, ціна злочинності. 

4. Якісні  показники  злочинності:  її  структура,  географія,  екологія  і

топографія.

5. Кількісно-якісні показники злочинності – стан, динаміка, характер.

6. Латентна злочинність: поняття, різновиди, негативні наслідки, засоби

її виявлення. 

7. Загальна  характеристика  злочинності  та  її  тенденції  в  сучасній

Україні.

Задача:

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?

Тестові завдання:

1. Які є рівні латентності:

а) низький і помірний;

б) середній і високий;

в) помірний і середній;

г) низький, середній, високий.
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2.Латентна злочинність поділяється на такі види:

а) природна, проміжна, штучна;

б) прихована, відома, не зареєстрована;

в) реальна, прихована, змішана;

г) визначена, не визначена, не відома

Література: [11, с. 5; 22, с. 8; 34, с. 10; 49, с. 20].

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.

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  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. К. вирішив скоїти крадіжку.

Суд кваліфікував його дії за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з
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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. Причина злочинності – це:

1) негативні  явища,  що  не  породжують  злочинність,  але  й  не

перешкоджають її існуванню у суспільстві;

2) явища, які суттєво впливають на злочинність;

3) негативні явища, які породжують злочинність як свій безпосередній

наслідок;

4) зв'язок між умовою і обставиною.

2. Визначення, умова злочинності – це:

1)  негативні  явища,  що  не  породжують  злочинність,  але  сприяють

створенню  причини,  супроводжують  її  та  не  перешкоджають  настанню

наслідку  ‒ злочину;

2) явища, які суттєво впливають на злочинність;

3) негативні явища, які породжують злочинність як свій безпосередній

наслідок;

4) зв’язок між причиною і обставиною.

Література: [19, с. 5; 26, с. 3; 32, с. 17].
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Варіант № 13

1. Поняття та визначення особи злочинця.

 2.Формування  специфічних  рис  осіб,  які  вчиняють  суспільно

небезпечні діяння.

3. Рівні кримінологічного вивчення особи злочинця.

 4.  Структура  особи  злочинця  (соціально-демографічні,  особисто-

рольові, морально-психологічні, кримінально-правові риси).

 5. Соціальне і біологічне в структурі особи злочинця.

 6. Типологія злочинців. 

Задачі:

1. Маючи високу кваліфікацію механіка, Ф. довго не затримувався на

одному місці роботи (його неодноразово звільняли за численні прогули), бо

вів  безладний  спосіб  життя:  систематично  пиячив,  внаслідок  чого  був

визнаний  хронічним  алкоголіком;  непристойно  поводився  у  громадських

місцях. Дружина і неповнолітній син залишили його, оскільки він постійно

28  конфліктував,  ображав  їх,  продавав  спільне  майно  з  метою  придбання

спиртного. Також Ф. підозрювався в розкраданні продуктів із магазину, але

справу було припинено за недоведеністю. Одного разу Ф. на подвір’ї свого

будинку  в  нетверезому  стані  вчинив  правопорушення,  брудно  лаявся,

чіплявся до мешканців будинку, ображав їх. У зв’язку з цим його затримала

міліція.  Згідно  зі  ст. 173  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення Ф. притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство.

Чи можна вважати Ф. злочинцем? Обґрунтуйте свою позицію. Дайте

визначення особи злочин.

2. Які з наведених нижче ознак і властивостей особи злочинця належать

до соціально-демографічних, особистісно-рольових, морально-психологічних

і кримінально-правових: ухилення від виконання своїх службових обов’язків;

освіта;  правовий нігілізм; потреби, інтереси індивіда, мотивація поведінки;

наявність колишньої судимості; навмисна вина; каяття у вчиненому злочині;
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стать і вік особи; жорстокість; соціальний статус, який обумовлює злочинну

поведінку  (наприклад,  особа  –  член  злочинної  групи);  сімейний стан;  вид

вчиненого  злочину;  особливості  вольової  й  емоційної  сфери.  Завдання

виконується письмово. 

Тестові завдання:

1. Особа злочинця – це:

1) ім’я та прізвище людини яка вчинила злочин;

2) темперамент злочинця і його звички;

3) сукупність  усіх  криміногенних  якостей,  які  обумовили  злочинну

поведінку;

4) сукупність соціально значущих ознак, властивостей, зв’язків особи,

яка  вчинила  злочин,  у  поєднанні  з  іншими  не  особистісними  умовами  і

обставинами, що вплинули на її злочинну поведінку.

2. До якої групи ознак особи злочинця відносяться вольові якості:

1) соціально-демографічних;

2) морально-психологічних;

3) кримінально-правових;

4) соціально-рольових.

Література: [4, с. 6; 42, с. 252 256; 43, с. 115].‒

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

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

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

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

Особливої частини кримінології.
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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. Сучасний стан кримінології в Україні.
10.  Злочинність:  поняття,  ознаки  та  визначення.  Відмінність

злочинності від злочину.
11.  Кількісні  показники  вимірювання  злочинності  як  соціально-

правового  явища.  Якісні  показники  вимірювання  злочинності.  Структура,

характер, географія, ціна й інші показники.
12.  Поняття латентної злочинності та її різновиди. Негативні наслідки

латентної злочинності. Способи визначення латентної злочинності.
13.  Загальна характеристика сучасної злочинності  в Україні  (основні

риси та тенденції).
14.  Поняття кримінологічної детермінації.  Основні причини й умови

(чинники) сучасної злочинності в Україні.
15. Обставини  несприятливого  морального  формування  особи  як

джерело індивідуальної злочинної поведінки.
16. Поняття особи злочинця та співвідношення із суміжними поняттями

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

характеристики.
18. Віктимологія  як  кримінологічне  вчення  про  жертву  злочину  та

складова частина кримінологічної науки.
19.  Предмет, завдання та система кримінологічної віктимології.
20.  Поняття  та  кримінологічне  значення  віктимності.  Поняття  та

чинники віктимізації.
21.  Типологія  та  класифікація  жертв  злочинів.  Жертва  злочину  та

суміжні поняття.
22.  Поняття, визначення, цілі та структура запобігання злочинності.
23. Індивідуальна профілактика злочинної поведінки.
24.  Кримінологічна профілактика як вид спеціально-кримінологічного

запобігання злочинності, її структура, характеристика заходів.
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25. Методи  запобіжного  впливу  на  об’єкт:  поняття,  класифікація,

значення.
26.  Міжнародна  боротьба  з  тероризмом.  Транснаціональні  та

транскордонні злочини.
27.  Інтерпол та його роль у боротьбі зі злочинністю.
28.  Методологія  і  методика  кримінологічної  науки.  Загальна

характеристика і класифікація методів кримінологічних досліджень.
29. Вивчення  документів  як  метод  одержання  кримінологічної

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

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

та регіональне планування). Етапи кримінологічного планування.
32. Насильство  в  сім’ї:  визначення,  різновиди,  причини  й  умови  та

заходи запобігання його злочинним проявам. 
33. Предмет,  система  та  завдання  криміналістики.  Природа

криміналістики.

34. Місце  криміналістики  у  системі  правових  наук.  Зв’язок

криміналістики з іншими науками.

35. Поняття ідентифікації. Об’єкти, типи і види ідентифікації. Загальна

методика ідентифікації.

36. Сучасний стан криміналістики в Україні.

37. Поняття  криміналістичної  техніки  та  її  галузі.  Правові  основи

використання криміналістичної техніки.

38. Поняття судової фотографії та її значення. Судовий відеозапис.

39. Поняття  трасології  і  її  значення.  Поняття  сліду  в  трасології.

Класифікація слідів.

40. Основи дактилоскопії. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.

Сутність дактилоскопічної експертизи.

41. Поняття  судової  балістики  та  її  значення.  Криміналістична

класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів.
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42. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види. Слідчий огляд вогнепальної

зброї та слідів її дії.

43. Поняття  документа  у  криміналістиці.  Слідчий  огляд  документів.

Сутність техніко-криміналістичного дослідження.

44. Предмет  судового  почеркознавства.  Навички  письма  та  їх

властивості. Ідентифікаційні ознаки письма.

45. Дослідження буквеного письма і підписів, дослідження цифрового

письма та писемної мови. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої

експертизи. Авторознавче дослідження.

46. Поняття та засади судової габітології.

47. Класифікація  ознак  зовнішності  особи  (словесний  портрет).

Експертне  ототожнення  особи  за  фотозображенням  (портретно-

криміналістична експертиза).

48. Поняття  та  значення  кримінальної  реєстрації.  Види

криміналістичних обліків.

49. Дактилоскопічний облік.

50. Поняття та предмет криміналістичної тактики.

51. Сутність,  принципи та функції  тактичного прийому. Класифікація

тактичних прийомів.

52. Поняття та ознаки тактичних комбінацій і тактичних операцій.

53. Сутність  організацій  розслідування.  Поняття  та  принципи

планування розслідування. Техніка планування.

54. Учення про криміналістичну версію. Види криміналістичної версії.

Стадії процесу побудови і перевірки версій. Логічні підстави побудови версій.

55. Поняття,  види  та  принципи  огляду.  Підготовка  до  огляду  місця

події.

56. Поняття,  сутність  та  види  допиту. Процес  формування  показань.

Підготовка до допиту. 

57. Допит неповнолітніх. Фіксація результатів допиту.
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58. Поняття,  ознаки,  мета  обшуку.  Об’єкти  пошукової  діяльності.

Підготовка до обшуку. Тактика обшуку.

59. Поняття  й  об’єкти  пред’явлення  для  впізнання.  Підготовка  до

пред’явлення для впізнання.

60. Поняття  та  види  слідчого  експерименту.  Підготовка  до  слідчого

експерименту та його тактика.

61. Поняття судової  експертизи,  її  види та значення.  Процесуальні  та

організаційні питання призначення та проведення експертиз.

62. Система  судово-експертних  установ  в  Україні.  Оцінка  та

використання висновку експерта у кримінальному процесі.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підставою  для  визначення  оцінки  на  іспиті  є  рівень  засвоєння

студентами  матеріалу, передбаченого  навчальною програмою з  відповідної

навчальної дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– 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.

Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок

основних понять навчальної 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.  Зазвичай,
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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. Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

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

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D задовільно 
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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);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

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. 
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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. 

5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Агресія  – дія  ,  що  завдає  фізичну  або  психічну  шкоду  оточуючим

людям, супроводжується сильними негативними емоціями: ворожість, гнівом

ненавистю. 

Адміністративний  нагляд –  система  тимчасових  примусових

профілактичних заходів  спостереження і  контролю за  поведінкою окремих

осіб,  звільне-них  із  місць  позбавлення  волі,  що  здійснюється  органами

внутрішніх справ.

Аморальна  поведінка –  вчинки,  що  об’єктивно  суперечать  нормам

моралі, певної спільноти людей.

Андрогінія –  поєднання  в  одному  індивіді  чоловічих  та  жіночих

якостей, здатність у різних ситуаціях проявляти або маскулінні, або фермінні

особливості поведінки.

Аномія –  несприйняття  особою існуючих у  суспільстві  нормативних

систем. 

Антропологічна  теорія  Ч.  Ломброзо –  вчення,  яке  стверджує  про

вічне існування злочинності у людському суспільстві. 

Артефакти – штучно створені ситуація або явища.
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Асоціальна поведінка – поведінка, що суперечить нормам, прийнятим у

суспільстві; виражена у протиправних нахилах, учинках та проступках.

Афект –  короткотерміновий  стан людини,  який  розвивається  і

характеризується  сильним  та  глибоким  хвилюванням,  яскравим  зовнішнім

виявом,  звуженням  свідомості  і  зниженням  контролю  за  своїми  діями.

Розрізняють фізіологічний і патологічний афект. 

Банда  –  організована  озброєна  злочинна  група,  яка  створюється  з

метою нападу на юридичних або фізичних осіб.

Біологічний напрям у  кримінології –  вчення,  що переносить  закони

біології  на  суспільні  явища,  зокрема  на  пояснення  причин  злочинності.

Родоначальник  цього  напрямку  –  італійський  лікар-психіатр  Ч.  Ломброзо

(1836  - 1900). Він створив теорію злочинця й типів злочинців.

«Білокомірцева»  злочинність –  умовна  назва  сукупності  злочинців,

учинених  посадовими  (службовими)  особами,  уповноваженими  на

здійснення державних функцій.

Випадковий  тип  злочинця –  особа,  яка  вперше  скоїла  злочин

внаслідок нестандартної ситуації, що склалася.

Віктимізація – процес  перетворення особи або групи осіб  в жертву

злочину, а також кінцевий результат такого процесу.

Віктимна  поведінка –  провокаційна  поведінка  потенційної  жертви

насильства.

Віктимність – підвищена здатність людини або групи осіб з огляду на

соціальну роль і деякі духовні та фізичні якості за певних обставин ставати

об’єктом злочинних посягань. 

Геноцид –  один  із  видів  міжнародних  злочинів,  який  полягає  в

фізичному  знищенні  цілих  груп  населення  за  расовими,  національними,

етнічними та релігійними ознаками.

Географія  злочинності –  просторово-часова  розповсюдженість

кримінально караних діянь (за рівне, структурою, динамікою), пов’язаних зі

специфікою  різних  регіонів  світу,  різних  країн  чи  адміністративно-
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територіальних  одиниць,  однієї  держави,  із  чисельністю,  структурою  та

розселенням  населення,  із  особливостями  форм  організації  життя  людей,

умовами  праці  та  відпочинку, культури  та  побуту, національних  традицій

тощо.

Гетеризм – невпорядковані статеві відносини.

Група злочинна - стійке об’єднання двох і більше осіб, які попередньо

домовилися про вчинення злочинів.

Група  соціальна –  сукупність  людей,  об’єднаних  загальними

інтересами  норм  та  в  умовах  соціально-групового  контролю.  Види

соціальних груп: сім'я, трудовий колектив, пенсіонери та ін.

Делікт – проступок, правопорушення.

Демографічна  структура  злочинності –  склад  злочинців,

розподілених  за  демографічними  ознаками:  стать,  вік,  освіта,  місце

проживання, громадянство.

Дифамація –  розголошення  відомостей,  що  паплюжать  честь

конкретної людини або закладу. Відрізняється від наклепу вірністю свідчень,

що розповсюджуються.

Екстрадиція – видача іноземній державі особи, яка порушила закони

цієї держави.

Екстраполяція –  метод  дослідження,  при  якому  відбувається

поширення висновків, отриманих у процесі вивчення минулого та сучасного

злочинності, на її майбутні тенденції.

Жертва  злочину  винна –  особа,  яка  будучи  об'єктом  злочинних

посягань негативно ставиться до інтересів суспільства та окремих осіб.

Жертва злочину випадкова – особа, яка зазнала злочинного посягання

за випадкових обставин і уперше у житті.

Жертва злочину латентна – особа,  яка потерпіла від злочин,  але з

певних причин цей факт лишився невідомим або прихований від офіційного

обліку злочинів.
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Жертва злочину рецидивна – особа, яка була об’єктом злочину більше

одного разу.

Злісний  тип  злочинця –  особа,  яка  незважаючи  на  попередні

покарання, вчиняє нові злочини.

Злочинність –  1.  Сукупність  злочинів,  що  здійснюється  на  певній

території  за  певний  проміжок  часу;  2.  Соціально  зумовлене,  історично

мінливе,  відносно  масове  та  кримінологічне  явище,  яке  проявляється  в

системі кримінально караних діянь, учинених на певній території за певний

проміжок часу.

«Катали» (жарг.) – категорія професійних злочинців,  які займаються

азартними іграми.

Кіднепінг  – викрадення людей (найчастіше дітей) з метою одержання

викупу.

Коефіцієнт (індекс) злочинності – показник поширення злочинності в

регіоні,  що  визначається  відношенням  кількості  злочинів  (злочинців)  у

розрахунку  на  1,10,100  тис.  населення  у  певний  період.  Визначається  за

формулою: К=3×1 (10,100 тис.) / Н, де З- злочини (злочинці); Н – населення

регіону.

Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, цілей, бажань,

позицій взаємодіючих суб’єктів, що призводить до ускладнень чи боротьби.

Корупція  – використання особою наданих їй службових повноважень

та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання вигоди або прийняття

обіцянки (пропозиції) такої винагороди для себе чи інших осіб або відповідно

обіцянка(пропозиція)  чи  надання  неправомірної  вигоди  особі,  або  на  її

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до

протиправного  використання  наданих  їй  службових  повноважень  та

пов’язаних із цим можливостей.

Кримінофамілістика –  галузь  загальної  кримінології,  яка  вивчає

причини  та  умови  виникнення  масової  злочинної  поведінки  в  сімейних
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відносинах,  внутрішньо  сімейні  злочини,  а  також  реакцію  суспільства  на

вищезазначені злочини з метою протидії злочинності.

Ксенофобія –  одна  з  рис  масової  свідомості,  що  має  переважно

стихійний характер. Йдеться про негативне ставлення щодо всього чужого,

іноземного (способу життя, світогляду, ідей).

Латентна  злочинність –  частина  фактичної  злочинності,  яка  не

отримала  відображення  в  кримінальній  статистиці  та  відповідного

реагування правоохоронних органів.

Маргінальні явища – негативні соціальні явища, що слугують фоном

злочинності, наприклад пияцтво, наркоманія, токсикоманія, проституція.

Мафія – одна з форм організованої злочинності, яка має такі ознаки: а)

високий  рівень  організації;  б)  сувора  ієрархія;  в)  проникнення  в  органи

державної влади на всіх рівнях; г) опанування «тіньовою» сферою економіки;

д) наявність власних нормативних приписів; е) усталені форми взаємозв’язків

як  всередині  об’єднання,  так  і  поза  його  межами;  ж)  застосування  таких

методів вирішення своїх завдань, як шантаж, залякування, підкуп.

Мотив  злочину –  спонукання  (стан)  індивіда,  що  викликає  його

активність, спрямовує та стимулює протиправну дію (бездіяльність). У ролі

мотиву  злочину  можуть  виступати  потреби  та  інтереси,  емоції  та  потяги,

установки та ідеали.

Мотивація  –  наявність  причинно-наслідкового  зв’язку  між  діями,

вчинками, явищами.

Наркоманія –  хворобливий  психічний  стан,  зумовлений  хронічною

інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами, віднесених до

таких  конвенцій  ООН  чи  Комітетом  з  контролю  за  наркотиками  при

Міністерстві  охорони  здоров’я  України,  і  характеризується  психічною  чи

фізичною залежністю від них.

Наркотизм  – 1.  Соціальне  явище,  пов’язане з  наркоманією, а  також

пияцтвом,  алкоголізмом,  токсикоманією  та  тютюнокурінням.  2.  Негативне

54



соціальне  явище,  яке  є  сукупністю  анти  суспільних  діянь,  зумовлених

хворобливою залежністю людського організму від наркотичних засобів.

Наркотичні  засоби –  речовини  природного  чи  синтетичного

походження,  препарати,  рослини,  які  становлять  небезпеку  для  здоров’я

населення у разі зловживання ними.

Некрофілія –  статеве  збочення,  що  проявляється  у  хворобливому

потягу  до  мертвого  тіла.  Інколи  це  поняття  трактується  як  прагнення  до

зруйнування життя (Е. Фромм).

Опитування –  один  із  найрозповсюджених  методів  збору

кримінологічних  даних,  що  базується  на  зверненні  особи,  яка  здійснює

опитування,  до  особи,  яку  опитують  (респонденту),  з  питаннями.  Види

опитування: 1)інтерв’ю; 2)анкетування.

Організована  злочинність – об’єднання  злочинців  зі  стійкою

внутрішньою  структурою  та  ієрархічними  зв’язками,  створювані  для

зайняття злочинним бізнесом шляхом підкупу працівників влади, насилля і

залякування, а в деяких випадках  ‒ домовленості з іншими угрупованнями

для  встановлення  свого  контролю  у  певних  сферах  діяльності  з  метою

отримання надприбутків.

Особа  злочинця –  сукупність  властивостей  та  якостей  особи,  які

зумовили вчинення нею кримінально-карного діяння.

Пенітенціарний (від  лат.  рoenitentiarius  – покарання,  каяття,

виправлення)  – належить  до  виконання  покарання  та  виправно-виховному

впливу на осіб, що вчинили злочин. Термін набув поширення у кінці XVIII

ст.,  коли  релігійна   секта  американських  квакерів,  створила  у  штаті

Пенсільванія  на  кошти  прихожан  тюрму-пенітенціарій,  де,  на  їх  думку,

злочинці  в  умовах  ізоляції  від  зовнішнього  світу,  могли  виправитися  та

повернутися до Бога.

Перверсії –  статеві збочення (протиприродні форми статевого потягу):

1)садизм  – статеве  задоволення,  поєднане  з  заподіянням  болю  об’єктові

потягу;  2)мазохізм  – прагнення  зазнати  болю  від  сексуального  партнера;
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3)гомосексуалізм – статевий потяг до осіб своєї статі; 4)педофілія – статевий

потяг до дітей; 5)фетишизм – статевий потяг, спрямований на певну частину

тіла або предмет туалету сексуального партнера.

Поведінка девіантна –  система вчинків,  які суперечать прийнятим у

суспільстві нормам.

Прекурсори –  речовини  та  їх  солі,  що  використовуються  у  процесі

виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин.

Психотропні  речовини –  речовини  природного  чи  синтетичного

походження,  препарати,  природні  матеріали,  які  здатні  викликати  стан

залежності та справляти депресивний та стимулюючий вплив на центральну

нервову  систему  або  викликати  порушення  сприйняття,  або  емоції,  або

мислення, або поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі

зловживання ними.

Рецидив  злочинів –  сукупність  суспільно  небезпечних  діянь,  які

послідовно  скоєні  однією  особою.  Прийнято  розрізняти  три  поняття

рецидиву:  а)кримінально-правове  –  повторне  вчинення  злочину  після

засудження за попередній злочин за умови, що судимість непогашена або не

минув  термін  давності;  б)кримінологічне  –  вчинення  кількох  злочинів,

незалежно  від  того,  чи  був  винний  засуджений  за  перший  злочин;

в)пенітенціарне – повторне перебування злочинця у місцях позбавлення волі.

Судимість  –  правовий  статус  особи,  який  виникає  у  зв’язку  з

засудженням її судом до конкретної міри покарання за вчинений нею злочин і

тягне  настання  для  неї  певних негативних  наслідків.  Під  час  призначення

покарання за вчинений новий злочин судимість може буди обставиною, що

обтяжує кримінальну відповідальність або підставою для застосування статті

про більш тяжкий злочин або визнання особи, яка має судимість, особливо

небезпечним  рецидивістом  (поняття,  яке  застосовується  кримінологічною

наукою).

Суїцид  –  навмисне,  заздалегідь  обдумане,  добровільне  позбавлення

себе життя будь-яким способом.
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Теорія диференціальної асоціації – стверджує, що злочинній поведінці

індивіди  навчаються  у  тих,  з  ким  вони  контактують.  Чим  стійкіші  такі

зв’язки, тим більша ймовірність того,що особа стане злочинцем.

Теорія  конституціональної  схильності –  вказує  на  зв’язок  між

будовою  тіла  та  психологічними  рисами  особи,  тому  антисоціональна

поведінка людини виводиться з певного типу її фізичної конституції.

Теорія Фрейда – психологічна концепція джерела людської активності,

одним з елементів якої є гіпотеза щодо непримиримого конфлікту свідомих та

несвідомих  потягів  як  природної  причини  злочинності.  Теорія  Фрейда

названа в честь її засновника, австрійського психіатра З.Фрейда.

Токсикоманія – потяг до постійного вживання речовин або лікарських

засобів,  що  не  належать  до  реєстру  наркотиків,  з  метою  досягнення

одурманюючого ефекту.

Фасилітація  –  здатність особи здійснити певні дії через присутність

інших людей, зокрема, вчинити злочини разом з членами злочинної групи.

Фрустрація  –  конфліктний,  емоційний  стан,  викликаний

непереборними для індивіда труднощами, перешкоди у процесі  досягнення

цілі, зруйнування планів, надій; переживання великої невдачі.

Характер –  сукупність  стійких  ціннісно - орієнтаційних  та

поведінкових якостей особи, тип поведінки особи.

Хромосомна теорія – біологічне вчення, яке обстоює наявність зв’язку

між зайвою чоловічою хромосомою і злочинною поведінкою.

«Чорна»  економіка –  частина  тіньової  економіки,  безпосередньо

пов’язана зі злочинність (наркобізнес, порнобізнес).

Ювенальна  кримінологія –  досліджує  злочинність  неповнолітніх,  її

специфічні чинники, а також заходи профілактики.

Ювенальна  юстиція –  спеціалізована  система  правосуддя  для

неповнолітніх.
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Юридична  деонтологія –  система  знань  про  юридичну  науку  і

практику,  про  до  професійних  та  особистісних  якостей  юриста,  систему

формування цих якостей. 

Юридична  конфліктологія –  галузь  знань,  що  вивчає  природу

правових  конфліктів,  шляхи  їх  запобігання  і  механізми  виникнення  та

розв’язання.
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