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Тема 4 

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

План заняття: 

1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології. Поняття 

кримінологічної детермінації.  

2. Класифікація причин та умов злочинності. Причини та умови, що 

властиві всій злочинності, її видам, окремому злочину.  

3. Об’єктивні й суб’єктивні, зовнішні та внутрішні, головні й 

другорядні, корінні та некорінні причини і умови злочинності. 

 

Основні терміни: 

Причини злочинності, умови злочинності; кримінологічна детермі-

нація, причинно-наслідковий зв’язок; протиріччя (суперечності) 

соціального, економічного, політичного, морального, управлінського 

характеру розвитку суспільства як джерела злочинності; загальні 

причини злочинності, спеціальні причини злочинності, конкретні 

причини злочинності; супутні умови, достатні умови, необхідні умови; 

об’єктивні й суб’єктивні, зовнішні та внутрішні, головні й другорядні, 

корінні та некорінні причини і умови злочинності; криміногенність, 

правоохоронна діяльність. 

 

Практичні завдання: 

 

І. Підготуйтесь до усної відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначення поняття причин та умов злочинності. 

2. З’ясуйте суть поняття кримінологічної детермінації. 

3. Визначте класифікацію причин та умов злочинності. 

4. Розкрийте поняття причин та умов скоєння конкретного злочину. 

5. Визначте ознаки конкретної життєвої ситуації при скоєнні злочину. 

Надайте характеристику криміногенній ситуації. 

6. З’ясуйте причини та умови, пов’язані з несприятливим моральним 

формуванням особи, її психологічним станом. 

7. Визначте обставини, що полегшують скоєння конкретного злочину. 

 

ІІ. Надайте письмову відповідь на такі питання: 

1. Наведіть приклади причин за рівнем функціонування, змістом, 

сутністю, природою, за джерелом виникнення, а також за часовою 

та просторовою належністю. 

 



Кримінологія 
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2. Що є первинним: причини чи умови? Поясніть та обґрунтуйте свою 

точку зору з наведенням відповідних прикладів. 

3. Які фактори відіграють вирішальну роль у тенденції зростання 

злочинності в Україні на сучасному етапі? 

 

ІІІ. Здійсніть творчо-пошукову роботу: 

1. Підготуйте реферат. 

Теми рефератів: 

1.1. Причинність у кримінології. 

1.2. Причинність як взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів. 

1.3. Недоліки державного управління та діяльності правоохоронних 

органів у боротьбі зі злочинністю як фактору її поширення. 

2. Розташуйте за значущістю перелічені нижче фактори злочинності 

й аргументуйте свою позицію: 

1) відступ від норм соціальної справедливості в різних сферах; 

2) активність громадських інститутів; 

3) загострення міжнаціональних відносин; 

4) негативний вплив «масової культури» через засоби масової 

інформації; 

5) зміни кримінального законодавства і правозастосовної практики; 

6) посилення міграційних процесів; 

7) зміна статтєво-вікового складу населення; 

8) зміна форм і відносин власності; 

9) інфляція; 

10) ефективність правоохоронної діяльності, що виявляється в 

показниках злочинів, що розкриваються; 

11) зміна рівня споживання алкоголю; 

12) зростання психологічних навантажень, конфліктних і стресових 

ситуацій; 

13) ослаблення сімейних зв’язків, збільшення кількості розлучень; 

14) посилення соціальної й іншої нерівності між людьми; 

15) розширення міждержавних зв’язків, ділових і туристських 

контактів; 

16) зміна структури і характеру виробництва в місті, масове 

безробіття, нестача кваліфікованих працівників. 

 


