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Тема 9 

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ТА ПЛАНУВАННЯ БОРОТЬБИ 

ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 

План заняття: 

1. Прогнозування як одна із функцій кримінології. Поняття криміно-

логічного прогнозування та кримінологічного прогнозу.  

2. Цілі, завдання та практичне значення кримінологічного прогнозу-

вання.  

3. Види кримінологічного прогнозування. Методи кримінологічного 

прогнозування.  

4. Поняття кримінологічного планування заходів боротьби із зло-

чинністю. 

5. Цілі, завдання, види та методи кримінологічного планування. 

 

Основні терміни: 

Кримінологічне планування та прогнозування, кримінологічний 

план, комплексне планування боротьби зі злочинністю, поточне та 

перспективне планування, короткострокові та довгострокові прогнози, 

методи прогнозування, метод екстраполяції та інтерполяції, метод 

експертних оцінок, метод соціального експерименту, метод моделю-

вання, порівняльний метод. 

 

Практичні завдання: 

 

І. Підготуйтесь до усної відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначення поняття кримінологічного прогнозування.  

2. З’ясуйте зміст терміну «кримінологічний прогноз». 

3. Розкрийте основні цілі, завдання та практичне значення криміноло-

гічного прогнозування. 

4. Які Вам відомі види кримінологічного прогнозування? 

5. З’ясуйте існуючі методи кримінологічного прогнозування. 

6. Дайте визначення поняття кримінологічного планування. 

7. Визначте систему заходів, програми, строки кримінологічного 

планування. 

8. З’ясуйте цілі, завдання, види та методи кримінологічного планування. 
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ІІ. Надайте письмову відповідь на такі питання: 

1. Яку роль і значення має кримінологічне планування у вивченні 

злочинності та практичній діяльності щодо запобігання злочинності. 

Яка різниця у строках між поточним плануванням і короткостроковим 

прогнозом? 

2. Зазначте, що є науковими та інформаційними основами криміноло-

гічного прогнозування злочинності? 

3. У чому полягає сутність індивідуального прогнозування? Розкрийте 

його перевагу перед іншими видами прогнозування. 

 

ІІІ. Здійсніть творчо-пошукову роботу: 

1. Підготуйте реферат. 

Теми рефератів: 

1.1. Поточне і перспективне планування протидії злочинності. 

1.2. Характеристика, зміст та використання методів прогнозування. 

1.3. Кримінологічна характеристика пияцтва, алкоголізму, нарко-

манії, азартних ігор та СНІДу в Україні. 

2. Обґрунтуйте свою точку зору.  

Яких фахівців варто запросити як експертів для складання 

прогнозів злочинності неповнолітніх у масштабах країни, міста, 

району?  

Яку інформацію необхідно зібрати для складання прогнозу 

поведінки осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі після 

відбування покарання за вбивства та зґвалтування? 


