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Тема 5 

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ  

ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ 

 

План заняття: 

1. Поняття особи злочинця, обсяг, межі та способи її вивчення в 

кримінології.  

2. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця.  

3. Типологія і класифікація злочинців.  

4. Поняття віктимології. Жертва злочину.  

5. Поняття особи потерпілого та її кримінологічне значення.  

6. Поняття суїцидальної поведінки. Проблеми суїциду в Україні та 

інших державах. 

 

Основні терміни: 

Особа злочинця, кримінологічна класифікація злочинців, типологія 

злочинців, кримінологічні межі вивчення злочинців, соціально-

демографічні характеристики особи, психофізіологічні характеристики 

особи, соціальні ролі і статуси, кримінально-правові ознаки особи 

злочинця, моральні якості особи, віктимологія, віктимність, 

віктимізація, віктимологічна профілактика, віктимна поведінка, жертва 

злочину, потерпіла особа, потенційний потерпілий, суїцид, способи 

суїциду, види суїциду, суїцидальна поведінка. 

 

Практичні завдання: 

 

І. Підготуйтесь до усної відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначення особи злочинця. 

2. Які можна виділити ознаки соціологічної та правової характе-

ристики особи злочинця? 

3. У чому полягає суть кримінологічної характеристики особи злочинця? 

4. Визначте сукупність ознак, що утворюють структуру особи злочинця. 

5. Визначте основні критерії типології та класифікації злочинців. 

6. З’ясуйте основні ознаки кримінологічної характеристики основних 

типів злочинців. 

7. Дайте визначення поняття віктимності та віктимізації. 

8. Розкрийте роль потерпілого при скоєнні конкретного злочину.  

9. Визначте поняття та механізм суїцидальної поведінки. 
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ІІ. Надайте письмову відповідь на такі питання: 

1. У чому відмінність особи злочинця від законослухняної особи і 

особи, яка вчинила не кримінальне правопорушення? 

2. Яке значення має кримінологічна характеристика особи злочинця:  

 для кримінального законодавства;  

 в процесі виконання покарання і звільнення від нього;  

 для профілактики злочинів:  

 криміногенного суб’єкта; 

 особи, яка вже відбула покарання? 

 

ІІІ. Здійсніть творчо-пошукову роботу: 

1. Підготуйте реферат. 

Теми рефератів: 

1.1. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця. 

1.2. Особа злочинця як об’єкт кримінологічного вивчення. 

1.3. Обставини суб’єктивного та об’єктивного характеру, що впливають 

на віктимність жертв злочину. 

2. Обґрунтуйте свою точку зору. З якого моменту починається 

кримінологічне вивчення особи як носія соціальних відносин та особи 

злочинця: 

а) з моменту вчинення злочину; 

б) з моменту винесення обвинувального вироку; 

в) з моменту вступу вироку в законну силу; 

г) з моменту девіантної поведінки; 

д) з моменту порушення норм адміністративного права? 


