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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
основним засобом опанування навчального матеріалу в час, віль
ний від обов’язкових навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Профілактика 
правопорушень” — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчаль
ної програми і формуванню самостійності як особистісної риси та 
важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систе
матизувати, планувати та контролювати свою діяльність.

Завдання  самостійної  роботи  студентів  з  дисципліни  “Про
філактика правопорушень” — засвоєння відповідних знань,  їх  за
кріплення  та  систематизація,  а  також  сформувати  уміння  засто
совувати  знання  при  виконанні  практичних  завдань. Самостійна 
робота  забезпечує  підготовку  студентів  до  поточних  аудиторних 
занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Профілакти
ка правопорушень” визначається навчальною програмою цієї дис
ципліни, а також цими методичними матеріалами. 

Основними формами самостійної роботи студентів з дисциплі
ни “Профілактика правопорушень” є: 

• опрацювання  прослуханого  лекційного  матеріалу,  обов’яз
кових та додаткових літературних джерел;

• вивчення  окремих  тем  або  питань,  передбачених  для  само
стійного опрацювання;

• виконання домашніх завдань;
• виконання  та  письмове  оформлення  задач,  схем,  порівняль
них таблиць та інших робіт;

• підготовка до практичних занять;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблемати
кою;

• написання реферату за заданою проблематикою;
• аналітичний розгляд наукової публікації;
• підготовка контрольної роботи.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студен

ти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно 
розглянути  зміст  питань, що  виносяться  на  заняття,  опрацювати 
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навчальну літературу, відповідні нормативноправові акти. Пере
вірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань 
для самоконтролю.

Домашнє  завдання  з  дисципліни виконується  з метою  закріп
лення  та  поглиблення  теоретичних  знань  і  вмінь  студента  з  нав
чального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. Поряд 
із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також 
практику кримінального судочинства, причини, що обумовлюють 
прийняття законів, а також ставлення до цих законів представни
ків  органів  дізнання,  досудового  слідства,  прокурорів,  суддів  та 
громадськості. З метою вивчення історичного генезису для дослід
ження відповідних теоретичних проблем кримінології вивчають у 
першу чергу чинні нормативноправові акти, а також ті норматив
ноправові акти зарубіжних країн.

Мета практичних завдань — закріпити теоретичні знання студен
тів і прищепити їм навички роботи з нормативними актами. Перш ніж 
розпочати виконувати завдання, які відображають ситуації, що вини
кають у практиці правоохоронної діяльності, студентам слід засвоїти 
теоретичні положення відповідних інститутів кримінальноправових 
дисциплін.  Практичні  завдання  необхідно  виконувати  у  письмовій 
формі з розгорнутим мотивованим рішенням. При виконанні домаш
ніх завдань студенти повинні продемонструвати уміння самостійно 
аналізувати  конкретні  ситуації,  аргументовано  відповідати  на  пос
тавлені  питання,  використовуючи  відповідні  норми  кримінального 
законодавства. 

Написання  рефератів  є  важливим  та  дієвим  засобом  для  оп
тимізації опанування знаннями теорії  і практики профілактичної 
діяльності  правоохоронних  органів.  Написання  реферату  з  від
повідного питання слід починати з ретельно продуманого вступу, 
бо саме вступ, визначає об’єкт, предмет, також методи та обсяг до
слідження відповідної наукової теми.

В основній частині цієї науководослідної роботи відображаєть
ся  зміст  досліджуваної  проблеми,  який  детермінує  відповідні 
обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного криміналь
ного законодавства та його реформування.

Робота повинна завершуватись аргументованими висновками, 
які обумовлюються доведеними положеннями і випливають логіч
но із змісту вступу та основної частини реферату.
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Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• оцінка  “відмінно” —  студент  повно  і  всебічно  розкриває  пи
тання теми, винесені на самостійне опрацювання, вільно опе
рує  поняттями  і  термінологією,  демонструє  глибокі  знання 
джерел,  має  власну  точку  зору  стосовно  відповідної  теми  і 
може аргументовано її доводити;

• оцінка  “добре” —  загалом  рівень  знань  студентів  відповідає 
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при вико
нанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрун
тування неточні,  не підтверджуються достатньо обґрунтова
ними доказами;

• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на 
самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє  їх суть, 
намагається робити висновки,  але при цьому припускається 
грубих помилок, матеріал викладає нелогічно і несамостійно;

• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на 
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не 
розуміє суті питання, не може зробити висновки. 

ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни 

“ПРОФІЛАКТИКА  ПРАВОПОРУШеНЬ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми Лекції ПЗ
Сам. 
роб.

1 2 3 4 5
Змістовий модуль І. Загальні положення 
теоретичних концепцій профілактики 
правопорушень

1 Попередження злочинності 2 2 2
2 Профілактика злочинних дій у сфері обігу 

наркотичних засобів (наркобізнесу)
2 2 2

3 Профілактика сексуальних злочинів 2 2
4 Профілактика жіночої злочинності 2 2 2
5 Профілактика поширення ВІЛінфекції 

і венеричних хвороб
2 2 2

6 Профілактика злочинності на побутовому 
ґрунті

2 2
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1 2 3 4 5
Змістовий модуль ІІ. Профілактика явищ 
та окремих злочинів

–

7 Профілактика злочинних посягань на 
майно, що міститься в оселях громадян

2 2

8 Профілактика злочинних посягань на 
автомототранспорт

2 2

9 Профілактика шахрайства щодо приватного 
майна

2 2 2

10 Профілактика суїцидальної поведінки 2 – 2

11 Залучення населення до профілактики 
правопорушень

2 – 2

Разом годин: 54 14 6 36

ЗмІСТ  САмОСТІйНОЇ  РОБОТИ  СТУДеНТІВ 
з дисципліни 

“ПРОФІЛАКТИКА  ПРАВОПОРУШеНЬ”

Змістовий модуль І. Загальні положення теоретичних 
концепцій профілактики правопорушень

Тема 1. Попередження злочинності

Питання для самоконтролю
1. Поняття попередження злочинності.
2. Об’єкти, рівні й форми профілактики злочинності.
3. Заходи попередження злочинності і їх класифікація.
4. Суб’єкти попереджувальної діяльності і їх класифікація.
5. Правоохоронні  органи  як  суб’єкти  попереджувальної  діяль

ності.

Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте письмові відповіді на питання.
1. Що означає термін “попередження злочинності”?
2. Яким принципам повинна відповідати діяльність з попереджен

ня злочинності?
3. Об’єкти попереджувальної діяльності.
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4. На яких рівнях здійснюється попередження злочинності залеж
но від ієрархії причин і умов злочинності?

5. На які види поділяються індивідуальна профілактика злочинів 
залежно від стадії генезису особи злочинця?

6. У яких формах здійснюється кримінальна профілактика?
7. В яких формах реалізується індивідуальна профілактика?
8. На які види поділяється заходи профілактики за змістом?
9. Які нормативні акти становлять правову основу профілактики 

злочинів? 
10. На які групи і на основі яких критеріїв класифікують суб’єктів 

профілактичної діяльності?
11. Сутність профілактичної діяльності органів прокуратури.
12. Як здійснюється профілактична діяльність суду?
13. Основні напрями попереджувальної діяльності міліції. 

Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на питання.
1. Що означає поняття “злочинність”?
2. Які показники стану злочинності є кількісними?
3. Що таке рівень злочинності?
4. Як розраховують коефіцієнти інтенсивності злочинності та зло

чинної активності населення?
5. Сутність поняття “ціна злочинності”.
6. За  якими  основними  критеріями  розрізняють  типи  структур 

злочинності?
7. Що таке географія злочинності?
8. Які основні детермінанти впливають на динаміку злочинності?
9. Латентна злочинність і основні її види.

10. Які фактори впливають на латентність злочинності?

Завдання 3. Підготуйте реферат на тему
1. Основні  кримінологічні  ідеї  класичної  школи  кримінального 

права.
2. Значення кримінології для практичної діяльності правоохорон

них органів та інших суб’єктів профілактики.

Вправи для самостійної роботи
1. Місце кримінології в системі наук. Висловіть власну думку.
2. Чим відрізняється кримінологія від інших наук, які досліджу

ють проблеми злочинності й боротьби з нею?
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3. Стверджують, що кримінологія не є цілісним вченням, а має ба
гато шкіл і напрямів. З чим це пов’язано?

4. У США кримінологію вивчають не тільки на юридичних, а й на 
соціологічних, політичних, психологічних, медичних факульте
тах. Ваша думка з цього приводу?

5. Стверджують, що дані кримінологічної науки відіграють важли
ву роль у розробці нових законів з кримінального права і підви
щенні ефективності кримінального законодавства. Обґрунтуй
те це положення.

6. Охарактеризуйте взаємозв’язок кримінології і статистики. 
Література [2; 11]

Тема 2. Профілактика злочинних дій у сфері обігу 
наркотичних засобів (наркобізнесу)

Питання для самоконтролю
1. Поняття наркобізнесу і системи злочинів, пов’язаних з ним.
2. Наркобізнес як вид організованої злочинності.
3. Кримінологічна характеристика злочинних дій з наркотиками, 

пов’язаних з наркобізнесом.
4. Основні напрями діяльності наркобізнесу.
5. Причини і умови вчинення злочинів, пов’язаних з поширенням 

наркотиків.
6. Профілактика  наркобізнесу  підрозділами  Департаменту  бо

ротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.
7. Особливості планування профілактиктичної діяльності у сфері 

наркобізнесу і немедичного вживання наркотиків.
8. Загальна та індивідуальна профілактика наркоманії. 

Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте письмові відповіді на питання, посилаю

чись на законодавство.
1. Чому пияцтво, алкоголізм, наркоманію, проституцію та інші не

гативні соціальні явища вважають категорією “фонових”?
2. У чому виявляється взаємозв’язок і взаємообумовленість “фо

нових явищ” і злочинності?
3. Наскільки  адекватна  реакція  держави  на  негативні  соціальні 

явища в суспільстві?
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4. Які обставини об’єктивного і суб’єктивного характеру штовха
ють особу вживати наркотики, займатися проституцією та жеб
рацтвом тощо?

5. Що позитивного і негативного в криміналізації наркобізнесу і 
проституції?

6. Особливості заходів профілактики “фонових явищ” та їх зміст.

Завдання 2. Підготуйте реферат 
1. Зарубіжний досвід поліції та громадськості з профілактики по

ширення наркотиків і наркоманії.
2. Наркобізнес  як  вид  організованої  злочинності  та  ліквідація 

міжнародних каналів постачання та транзиту наркотиків.
Література [1–6; 10; 13; 14; 17;20; 28]

Тема 3. Профілактика сексуальних злочинів

Питання для самоконтролю
1. Поняття і види сексуальних злочинів.
2. Кримінологічна характеристика дій, що підлягають під поняття 

сексуального злочину.
3. Злочини  сексуальних  маніяків;  особливості  їх  злочинної  по

ведінки.
4. Причини і умови вчинення сексуальних злочинів.
5. Недоліки статевого і правового виховання молоді.
6. Сексуальна революцію і її негативні наслідки.
7. Загальна та індивідуальна профілактика сексуальних злочинів і 

проституції спеціальними підрозділами міліції.

Практичні завдання

Підготуйте реферат 
1. Кримінальний сексбізнес, його різновиди.
2. Проституція як основа сексбізнесу.
3. Демонстрація низькопробної продукції на кіно  і телеекранах, 

надання  послуг  сексбізнесу  із  залученням  друкованих  зло
чинів.

4. Зарубіжний  досвід  профілактики  сексуальних  злочинів 
поліцією.

Література [2; 12; 14–16; 22–24; 28]
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Тема 4. Профілактика жіночої злочинності 

Питання для самоконтролю
1. Назвіть особливості структури та динаміки злочинів жінок?
2. Які види злочинів найчастіше вчиняються жінками?
3. Що характерно для особи жінкизлочинця?
4. Як впливає жіноча емансипація на рівень злочинів серед них?
5. Чим можна пояснити факт, що жінки чим далі частіше стають 

учасниками  організованих  злочинних  угруповань  корисливої 
насильницької спрямованості?

6. Назвіть особливості заходів профілактики злочинів жінок. Роль 
ОВС у цій діяльності.

Практичні завдання
Підготуйте реферат 
1. Криміналістична характеристика жіночої злочинності.”
2. Загальна  та  індивідуальна  профілактика  жіночої  злочинності 

представниками правоохоронних органів.
3. Зарубіжний досвід поліції та громадськості з профілактики жі

ночої злочинності.
Література [2; 4; 14; 19; 20; 28]

Тема 5. Профілактика поширення ВІЛ-інфекції і венеричних 
хвороб

Питання для самоконтролю
1. Поняття ВІЛінфекції СНІДУ.
2. Поняття і види венеричних хвороб.
3. Ситуація із захворюваністю вказаними хворобами в Україні та у 

світі.
4. Причини поширення ВІЛінфекції і венеричних хвороб.
5. Профілактика поширення ВІЛінфекції і венеричних хвороб.
6. Профілактика цих хвороб: загальна та індивідуальна.
7. Застосування норм адміністративного та кримінального права 

до розповсюджувачів ВІЛінфекції і венеричних хвороб.

Практичні завдання
Підготуйте реферат 
1. Наркоманія  і  випадкові  статеві  стосунки  як  основні  чинники 

поширення ВІЛінфекції і венеричних хвороб.
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2. Причини поширення ВІЛінфекції і венеричних хвороб.
Література [2; 9; 12–14; 19–2,]

Тема 6. Профілактика злочинів на побутовому рівні

Питання для самоконтролю
1. Поняття злочинів на побутовому рівні та їх види.
2. Кримінологічна  характеристика  діянь,  що  підпадають  під  по

няття злочину на побутовому рівні.
3. Причини і умови вчинення злочинів на побутовому рівні.
4. Чинники побутових конфліктів.
5. Загальна та індивідуальна профілактика злочинів на побутово

му ґрунті дільничними інспекторами міліції. 

Практичні завдання
Завдання 1. Підготуйте реферат 
1. Кримінологічна характеристика особи потерпілого від злочину 

на побутовому рівні.
2. Зарубіжний  досвід  профілактики  поліцією  з  громадськістю 

злочинів на побутовому рівні.
Література [2; 14–16; 19; 20; 23; 24]

Тема 7. Профілактика злочинних посягань на майно, 
що міститься в оселях громадян (квартирні крадіжки)

Питання для самоконтролю
1. Поняття злочинних посягань на майно, що міститься в оселях 

громадян та їх види.
2. Кримінологічна характеристика квартирних злочинів.
3. Прийоми і засоби, які застосовують злочинці. 
4. Причини й умови вчинення посягань на майно, що міститься в 

оселях громадян.
5. Недоліки технічного захисту житла та його охорони.
6. Недоліки  в  діяльності  органів  внутрішніх  справ  в  цьому  на 

прямі.
7. Загальна  та  індивідуальна  профілактика  злочинних  посягань 

на майно, що міститься в оселях громадян, дільничними інспек
торами міліції та працівниками карного розшуку.
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Практичні завдання
Підготуйте реферат 
1. Технічні засоби профілактики злочинних посягань на квартир

ні крадіжки.
2. Зарубіжний підхід поліції та громадськості з профілактики зло

чинних посягань на майно, що міститься в оселях громадян.
Література [1; 2; 4; 13; 14; 16; 20; 23; 24; 28]

Тема 8. Профілактика злочинних посягань 
на автомототранспорт

Питання для самоконтролю
1. Поняття злочинних посягань на автомототранспорт і їх класи

фікація.
2. Кримінологічна характеристика вказаних видів злочину.
3. Особа злочинця і способи її дій.
4. Причини й умови вчинення посягань на автотранспорт.
5. Нестача охоронювальних місць для автотранспорту.
6. Недоліки технічного захисту транспорту та його охорони.
7. Загальна та індивідуальна профілактика злочинних посягань на 

автотранспорт дільничними  інспекторами міліції, працівника
ми карного розшуку, слідчими та представниками інших служб 
органів внутрішніх справ.

Практичні завдання
Підготуйте реферат 
1. Віктимологічний аспект профілактики злочинних посягань на 

автотранспорт.
2. Зарубіжний підхід поліції та громадськості з профілактики зло

чинних посягань на автотранспорт.
Література [2; 8; 13; 14–16; 20; 23; 24; 27]

Тема 9. Профілактика шахрайства щодо приватного майна

Питання для самоконтролю
1. Поняття шахрайства щодо приватного майна.
2. Кримінологічна  характеристика шахрайства щодо  приватного 

майна.
3. Причини й умови вчинення шахрайства щодо приватного май

на.
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4. Загальна та індивідуальна профілактика шахрайства щодо при
ватної власності працівниками карного розшуку, дільничними 
інспекторами міліції, слідчими та представниками інших служб 
органів внутрішніх справ.

5. Особливості планування профілактичних заходів органів внут
рішніх справ щодо шахрайства.

Практичні завдання
Підготуйте реферат 
1. Віктимологічний аспект профілактики щодо приватного майна.
2. Зарубіжний досвід профілактики шахрайства щодо приватного 

майна поліцією.
Література [2; 8; 13–16; 19; 20; 23; 24; 27; 28]

Тема 10.  Профілактика суїцидальної поведінки

Питання для самоконтролю
1. Самогубство і його суспільна небезпека.
2. Поняття суїцидальної поведінки.
3. Характеристика стану самогубств у різних країнах і характерні 

форми їх здійснення.
4. Чинники суїцидальної поведінки.
5. Особа суїцидента та його психологічна характеристика.
6. Профілактика суїцидальної поведінки: загальна та індивідуальна.

Практичні завдання
Завдання  1. Підготуйте відповіді у письмовій формі на наступні 

питання:
1. Що таке суїцид і що лежить в основі суїцидальної поведінки?
2. Як впливає рівень соціальноекономічного розвитку суспільс

тва на рівень суїциду в ньому?

Підготуйте реферат 
1. Виявлення  ознак можливості  суїцидальної  поведінки  особи  в 

сім’ї, близькому оточенні, виробничому колективі.
2. Особливості  попередження  самогубств  працівниками  право

охоронних органів.
Література [25; 26]
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Тема 11.  Залучення населення до профілактики 
правопорушень 

Питання для самоконтролю
1. Значення участі населення у профілактиці правопорушень.
2. Форми залучення населення до профілактики правопорушень.
3. Дотримання законності при залученні населення до профілак

тичних дій.

Практичні завдання
Підготуйте реферат 
1. Взаємодія  правоохоронних  органів  зі  службами  безпеки  при

ватних структур.
2. Взаємодія правоохоронних органів  із засобами масової  інфор

мації у профілактиці правопорушень.
Література [1; 4; 7; 13; 14; 20; 27]

меТОДИчНІ  ВКАЗІВКИ  щОДО  ПІДгОТОВКИ  РеФеРАТІВ 

Реферат — це самостійне дослідження одного з актуальних про
блем  попередження,  профілактики  правопорушень,  захистом  якого 
студенти  завершують  вивчення відповідної  теми дисципліни  “Про
філактика правопорушень”.

Мета реферату — допомогти студентам глибше засвоїти важливі 
питання теорії  і практики профілактичної діяльності, перевірити  їх 
уміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з лі
тературою, нормативним матеріалом, правильно застосовувати і тлу
мачити чинне законодавство.

Перед тим як розпочати роботу над рефератом, необхідно уважно 
ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розді
ли в підручниках і необхідну основну і спеціальну літературу. Також 
слід уважно ознайомитись з чинним законодавством з цього питання 
і практикою його застосування.

Поширеною помилкою при написанні рефератів є механічне пе
реписування тексту з навчальної, спеціальної або довідкової літера
тури. Студенти мають  з’ясувати  суть  питання, що  досліджується  в 
рефераті.

Розкриваючи теоретичні питання, студенти повинні прагнути до 
максимального повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджу
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ються. При цьому важливо показати можливі відмінності в тракту
ванні положень, що досліджуються, дати порівняльний аналіз питан
ня, які висвітлюються в спеціальній літературі.

Студентам  потрібно  не  лише  опанувати  основний  зміст  обраної 
теми, а й творчо підійти до аналізу фактичного матеріалу, встановити 
зв’язки і закономірності, зробити обґрунтовані, правильні висновки.

ТемИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Транснаціональний наркобізнес  і  його  вплив на  стан  з  нарко
манією в Україні.

2.  Сексуальні  маніяки:  особливості  та  причини  злочинної  пове
дінки.

3. Соціальне і біологічне в генезисі злочинної поведінки жінки.
4. Взаємодія  правоохоронних  органів,  органів  охорони  здоров’я, 

освіти і засобів масової інформації у профілактиці ВІЛінфекції 
і венеричних хвороб.

5. Віктимологічна профілактика злочинів на побутовому ґрунті.
6. Профілактика розбійних нападів на громадян, які перебувають 

в оселі.
7. Загальна  та  індивідуальна  профілактика  злочинних  посягань 

на автотранспорт.
8. Види, прийоми, засоби, які застосовують злочинцішахраї щодо 

приватного майна.
9. Причини суїцидальної поведінки.

10. Взаємодія правоохоронних органів і ЗМІ у профілактиці право
порушень.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольну роботу з профілактики правопорушень студент готує з 
метою поглибленого сприйняття одного з актуальних питань спецкурсу.

Послідовність  викладу  матеріалу  студент  вирішує  самостійно. 
Доцільно розпочати роботу зі вступу з обґрунтуванням актуальності 
теми, потім перейти до основної, змістовної частини, яку можна поді
лити на дватри параграфи і завершити висновками, де викласти свої 
погляди на питання, критичні зауваження і пропозиції. Роботу слід 
завершити списком використаних джерел, поставити дату виконання 
та особистий підпис.
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Тему контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою 
номера своєї залікової книжки. Якщо це цифра “9”, студент виконує 
контрольну роботу за темою 9.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САмОКОНТРОЛЮ  СТУДеНТІВ

1. Кримінологічна  характеристика  злочинних  дій  наркоманів, 
пов’язаних з наркобізнесом.

2. Причини й умови вчинення злочинів, пов’язаних з поширенням 
наркотиків.

3. Профілактика наркобізнесу правоохоронними органами, інши
ми державними і громадськими структурами.

4. Кримінологічна характеристика світового наркобізнесу. Ситуа
ція в Україні.

5. Кримінологічна характеристика дій, що підпадають під понят
тя сексуального злочину. Некорисливі та корисливі сексуальні 
злочини.

6. Причини  й  умови  вчинення  некорисливих  сексуальних  зло
чинів.

7. Сексуальні маніякивбивці та їх кримінологічна характеристика.
8. Особа потерпілого від некорисливих сексуальних злочинів.
9. Криміналістичний сексбізнес і його різновиди.

10. Поняття проституції і класифікація повій. Особливості їх про
типравної діяльності.

11. Профілактика корисливих сексуальних злочинів.
12. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності.
13. Соціальне і біологічне в генезисі злочинної поведінки жінки.
14. Причини й умови жіночої злочинності.
15. Діяльність державних органів і громадських організацій з про

філактики злочинності серед жінок.
16. Поняття ВІЛінфекції та венеричних хвороб. Ситуація із захво

рюваністю в Україні, у світі.
17. Причини й умови поширення ВІЛінфекції та венеричних хво

роб.
18. Профілактика поширення ВІЛінфекції та венеричних хвороб 

правоохоронними органами, органами охорони здоров’я і осві
ти, ЗМІ.

19. Поняття і види злочинності на побутовому ґрунті.
20.  Кримінологічна характеристика злочинів на побутовому ґрунті.
21. Особа потерпілого від злочину на побутовому ґрунті. Віктимо

логічний аспект профілактики цих злочинів.
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22. Причини й умови вчинення злочину на побутовому ґрунті.
23. Діяльність співробітників органів внутрішніх справ з профілак

тики злочину на побутовому ґрунті.
24. Реагування співробітників органів внутрішніх справ на гострий 

побутовий  конфлікт  і  їх  дії  на  місці  конфлікту  з  метою  його 
припинення.

25. Поняття злочинних посягань на майно, що міститься в оселях 
громадян, і види злочинів, пов’язаних із посяганням на майно.

26. Кримінологічна характеристика посягань на майно, що містить
ся в оселях громадян. Прийоми і способи дій злочинців.

27. Причини й умови вчинення посягань на майно, що міститься в 
оселях громадян.

28. Віктимологічний аспект профілактики посягань на майно, що 
міститься в оселях громадян.

29. Профілактика правоохоронними органами і мешканцями пося
гань на майно, що міститься в оселях громадян.

30. Поняття злочинних посягань на автотранспорт і їх класифіка
ція.

31. Кримінологічна  характеристика  посягань  на  автотранспорт. 
Прийоми і способи дій злочинців.

32. Причини й умови вчинення злочинних посягань на автотранс
порт.

33. Віктимологічний аспект профілактики злочинних посягань на 
автотранспорт.

34. Профілактика злочинних посягань на автотранспорт.
35. Поняття  шахрайства  щодо  приватного  майна.  Виокремлення 

цих дій серед інших правопорушень.
36. Кримінологічна  характеристика шахрайства  стосовно  приват

ного майна. Види шахрайства і способи дій шахраїв.
37. Причини  й  умови  вчинення шахрайства  стосовно  приватного 

майна.
38. Віктимологічний аспект профілактики шахрайств.
39. Профілактика шахрайств стосовно приватного майна.
40. Поняття  суїцидальної  поведінки. Характеристика  стану  само

губств у різних країнах і форми їх здійснення.
41. Концепція  соціальнопсихологічної  дезадаптації  особи  як 

підґрунтя пояснення суїцидальної поведінки.
42. Чинники суїцидальної поведінки.
43. Виявлення  ознак  можливої  суїцидальної  поведінки  особи  в 

сім’ї, близькому оточенні, виробничому колективі.
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44. Особа суїцидента і його психологічна характеристика. Особли
вості характеристики окремих категорій суїцидів.

45. Профілактика суїцидальної поведінки.
46. Особливості  попередження  самогубств працівників правоохо

ронних органів.
47. Форми залучення населення до профілактики правопорушень.
48. Добровільні народні дружини.
49. Взаємодія правоохоронних органів з населенням у профілакти

ці правопорушень.
50. Взаємодія правоохоронних органів  із засобами масової  інфор

мації у профілактиці правопорушень.

СПИСОК  ЛІТеРАТУРИ

1. Конституція України. — К., 1996.
2. КК, КПК, КВК, КАП України.
3. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р.
4. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р.
5. Закон  України  “Про  Службу  безпеки  України”  від  25  березня 

1992 р.
6. Закон  України  “Про  оперативнорозшукову  діяльність”  від  18 

грудня 1992 р. 
7. Закон України “Про участь громадян в охороні громадського по

рядку і державного кордону” від 22 червня 2000 р.
8. Закон  України  “Про  організаційноправові  основи  боротьби  з 

орга нізованою злочинністю” від 30 червня 1993 р.
9. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та 

спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р. (у ре
дакції від 06.07.99).

10. Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психо
тропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15 лютого 1995 р. 
(у редакції від 08.07.99).

11. Закон України  “Про  заходи протидії  незаконному  обігу нарко
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловжи
вання ними” від 15 лютого 1995 р.

12. Закон  України  “Про  запобігання  захворювання  на  СНІД  та 
соці альний  захист населення”  від  12  грудня 1991 р.  (у  редакції 
від 03.03.98).



19

13. Про  Комплексну  програму  профілактики  злочинності  на  2001–
2005 роки: Указ Президента України від 25 грудня 2000 р.

14. Александров  Ю. В.,  Гель  А. П.,  Семаков  Г. С.  Кримінологія: Курс 
лекцій. — К., 2002.

15. Дальшин І. М., Голина В. В., Кальман О. Г. Кримінологія. Особли
ва частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закладів ос
віти / За ред. І. М. Даньшина. — Х., 1999.

16. Зелинський А. Ф. Кримінологія — Х., 2000.
17. Ковалкин А. А., Хруппа Н. С., Чубарев В. Л. Деятельность органов 

внутренних  дел  по  выявлению  и  предупреждению  группового 
сбыта наркотических средств. — К., 1993.

18. Кримінологія  і  профілактика  злочинів:  Курс  лекцій/  Ю. В. 
Александ ров, А. П. Гаврилишін, О. М. Джужа та ін.; За ред. В. Г. 
Лихолоба. — К., 1996. — Кн. 1. — Загальна частина.

19. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій / Ю. В. Алек
сандров, А. П. Гаврилишін, О. М. Джужа та ін.; За ред. В. Г. Лихо
лоба. — К., 1996. — Кн. 1. — Особлива частина.

20. Кримінологія:  Підручник  / М. І.  Ануфрієв, Ю.  В  Александров, 
В. М. Грінчак та ін. — К., 2001.

21. Кримінологія: Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна 
і Особлива частина) / За заг. ред. О. М. Джужи. — К., 2001.

22. Лебеденко  В. І. Проституція:  поняття,  характеристика  і  правові 
засади профілактики її розповсюдження. — К., 1994.

23. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. — К., 2000.
24. Литвак  О. М.  Злочинність,  її  причини  та  профілактика. —  К., 

1997.
25. Предупреждение самоубийств: изучение и проведение предупре

дительних мер / А. Г. Амбрунова и др. — М., 1980.
26. Суицид: Хрестоматия по суициду. — К., 1996.
27. Туляков  В. О.  Віктимологія  (соціальні  та  кримінальні  пробле

ми). — Одеса, 2000.
28. Юридична енциклопедія: У 5 т. — К., 1998–2003.



ЗмІСТ

Пояснювальна записка .........................................................................   3

Тематичний план дисципліни 
“Профілактика  правопорушень” .....................................................   5

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Профілактика  правопорушень” .....................................................   6

Методичні  вказівки  щодо  підготовки  рефератів  ...................   14

Теми  контрольних  робіт ....................................................................   15

Вказівки  до  виконання  контрольної  роботи ............................   15

Питання  для  самоконтролю  студентів ........................................   16

Список літератури .................................................................................   18

Відповідальний за випуск  А. Д. Вегеренко
Редактор     С. М. Толкачова
Комп’ютерне верстання    Н. І. Нечипоренко

Зам. № ВКЦ3823
Підп. до друку 12.11.2008. Формат 60×84/16. Папір офсетний. 

 Друк ротаційний трафаретний. Умов.друк. арк. 1,16. Обл.вид. арк. 0,99.

Наклад  30 пр. 

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

ДП «Видавничий дім «Персонал»
03039 Київ39, просп. Червонозоряний, 119, літ. ХХ

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
суб’єктів видавничої справи ДК № 3262 від 26.08.2008


