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Тема 3 

ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

План заняття: 

1. Поняття злочинності. Основні ознаки злочинності. 

2. Кількісні та якісні характеристики злочинності. 

3. Стан, рівень злочинності, структура, питома вага окремих видів 

злочинності. 

4. Динаміка злочинності і фактори, що на неї впливають. 

5. Географія злочинності, обставини, які її зумовлюють. 

6. Злочинність і злочин, їх взаємозв’язок. 

7. Поняття латентної злочинності, її види та методи оцінки. 

8. Стан і тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

 

Основні терміни: 

Злочинність; основні ознаки злочинності: соціально-правове явище, 

історична зумовленість, мінливість, суспільна небезпечність, відносна 

масовість і регулярність, стійкість, самодетермінація; кількісні та якісні 

характеристики злочинності: динаміка злочинності, рівень злочинності, 

стан злочинності, структура злочинності, регіональні особливості 

злочинності, географія злочинності, ціна і обсяг злочинності, латентна 

злочинність, соціальні наслідки злочинності. 

 

Практичні завдання: 

 

І. Підготуйтесь до усної відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначення поняття та ознак злочинності. 

2. З’ясуйте основні кількісні та якісні характеристики злочинності. 

3. Надайте характеристику злочинності як статистичної сукупності. 

4. Розкрийте поняття стану, рівня, структури злочинності. 

5. З’ясуйте основні фактори динаміки злочинності. 

6. Визначте обставини, що зумовлюють географію злочинності. 

7. Які види та методи оцінки латентності злочинності Вам відомі? 

8. З’ясуйте можливі соціальні наслідки злочинності. Розкрийте 

формальні та змістовні ознаки соціальних наслідків. 

 

 

 



Кримінологія 
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ІІ. Надайте письмову відповідь на такі питання: 

1. Визначте, які з властивостей злочинності володіють загальними, 

а які особливими закономірностями:  

а) зростання рівня злочинності за період з 2010 до 2013 рр.; 

б) відносна стабільність хуліганства;  

в) стійкі зв’язки між характером злочинів і часом та місцем їх 

вчинення; 

г) значне збільшення корисливих злочинів?  

2. Вкажіть прийоми та способи виявлення латентної злочинності 

cтосовно злочинів:  

 злочини проти життя та здоров’я особи; 

 злочини проти власності; 

 злочини у сфері господарської діяльності; 

 злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

ІІІ.  Здійсніть творчо-пошукову роботу: 

1. Підготуйте реферат. 

Теми рефератів: 

1.1. Сучасні тенденції злочинності в Україні. 

1.2. Застосування зброї і спеціальних засобів як фактори 

поширення злочинності в Україні. 

1.3. Латентна злочинність: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення. 

2. Впорядкуйте наведений перелік злочинів (за низхідною) – від 

можливо високого рівня латентності до нижчого: 

 погроза вбивством; 

 хуліганство; 

 грабіж; 

 умисне вбивство; 

 необережне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень; 

 кримінальний аборт; 

 квартирна крадіжка; 

 вимагання; 

 схиляння до вживання наркотиків. 

 


