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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Цей спецкурс має на меті розширити знання і вміння студентів, які 
навчаються зі спеціальності “Правоохоронна діяльність”, щодо профіла-
ктики правопорушень. 

Теми спецкурсу добрані насамперед виходячи з їх актуальності. Дія-
льність правоохоронних органів з профілактики правопорушень, про які 
йдеться у спецкурсі, має певні недоліки. Водночас такі правопорушення 
становлять велику частку суспільно небезпечних правопорушень, що не-
гативно позначаються на криміногенній ситуації загалом. Проте в нор-
мативному курсі “Кримінологія” зазначеним проблемам приділяється 
недостатньо уваги. 

З огляду на викладене у спецкурсі передбачається надання студентам 
теоретичних знань і практичних навичок профілактики низки суспільно 
небезпечних правопорушень, деякі з яких до того ж мають тенденцію до 
зростання, з використанням чинних нормативних актів і спеціальної лі-
тератури з тематики спецкурсу, а також практичної діяльності право-
охоронних органів.  

Програмою спецкурсу передбачається читання лекцій за темами і 
проведення групових занять. 

Групові заняття мають на меті дискусійне обговорення актуальних 
питань профілактики правопорушень (з підготовкою студентами рефе-
ратів, доповідей, співдоповідей) і розв’язання конкретних завдань з пев-
них проблем спецкурсу, пов’язаних із вжиттям профілактичних заходів 
щодо окремих видів правопорушень. 

З метою активного й ефективного опанування проблематики дисцип-
ліни студент повинен наполегливо працювати над темами спецкурсу з 
відбиттям у письмовій формі результатів підготовки. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення спеціального курсу  

“ПРОФІЛАКТИКА  ПРАВОПОРУШЕНЬ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Профілактика злочинних дій у сфері обігу наркотичних засобів (на-
ркобізнесу) 

2 Профілактика сексуальних злочинів  
3 Профілактика жіночої злочинності  
4 Профілактика поширення ВІЛ-інфекції і венеричних хвороб  
5 Профілактика злочинів на побутовому ґрунті  
6 Профілактика злочинних посягань на майно, що міститься  

в оселях громадян  
7 Профілактика злочинних посягань на автомототранспорт  
8 Профілактика шахрайства щодо приватного майна 
9 Профілактика суїцидальної поведінки  

10 Залучення населення до профілактики правопорушень  

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення спеціального курсу  

“ПРОФІЛАКТИКА  ПРАВОПОРУШЕНЬ” 

Тема  1 .  Профілактика злочинних дій у сфері обігу наркотичних 
засобів (наркобізнесу) 

1. Поняття наркобізнесу і системи злочинів, що його становлять. На-
ркобізнес як вид організованої злочинності. Відмінність наркобізнесу 
від інших правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засо-
бів. 

2. Кримінологічна характеристика злочинних дій з наркотиками, які 
становлять наркобізнес. Груповий характер цих дій. Основні напрямки 
діяльності наркобізнесу. Складові злочинної діяльності. Особа злочинця 
і способи її дій. Новітні прийоми і засоби, які застосовують злочинці. 
Види наркотичних засобів. Особа споживача наркотиків. Тенденції роз-
глядуваного виду злочинності.  

3. Причини і умови вчинення злочинів, пов’язаних з поширенням на-
ркотиків. Вплив бурхливого світового зростання наркобізнесу на стано-
вище з цими злочинами в Україні. Велика сировинна база наркотиків 
природного походження у країні. Зростання можливостей хімії у виго-
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товленні штучних наркотиків. Замовчування проблеми в минулі часи, 
що призводило до неефективної боротьби з наркобізнесом, відсутності в 
суспільстві розуміння великої небезпеки наркотизму. Недоліки профіла-
ктичної і лікувальної медицини у сфері наркоманії. Недоліки в діяльнос-
ті правоохоронних органів. 

4. Профілактика наркобізнесу підрозділами Департаменту боротьби з 
незаконним обігом наркотиків МВС України, залучення до цієї роботи 
працівників карного розшуку, КМСН, ДСБЕЗ, дільничних інспекторів 
міліції, ДАІ, слідства та інших служб. Виявлення злочинних груп нарко-
бізнесу і характер профілактичних дій щодо цих груп на окремих стадіях 
їх формування і діяльності. 

Особливості планування профілактичної діяльності у сфері наркобіз-
несу і немедичного вживання наркотиків. Організація обліку осіб, які 
мають до цього відношення. Залучення з цією метою комп’ютерної тех-
ніки. Оперативно-профілактичні операції. Профілактичні обстеження 
об’єктів, де на законних підставах розміщуються наркотичні засоби, а 
також хімічних установ і лабораторій. 

Важливість ліквідації міжнародних каналів постачання і транзиту на-
ркотиків. 

5. Загальна та індивідуальна профілактика наркоманії. Залучення до 
профілактичної діяльності громадськості, усіх прошарків суспільства. 
Робота з батьками. Використання ЗМІ. 

6. Зарубіжний досвід поліції та громадськості з профілактики поши-
рення наркотиків і наркоманії. 

Література [1–6; 10; 11; 13; 14; 17; 20; 28] 

Тема  2 .  Профілактика сексуальних злочинів 

1. Поняття і види сексуальних злочинів. Некорисливі та корисливі 
сексуальні злочини. Їх різновиди. 

2. Кримінологічна характеристика діянь, що підпадають під поняття 
сексуального злочину. Особа злочинця в некорисливих і корисливих се-
ксуальних злочинах і способи її дій. Злочини, які вчиняють сексуальні 
маніяки; особливості їх злочинної поведінки.  

Кримінальний секс-бізнес, його різновиди. Проституція як основа 
секс-бізнесу.  

Тенденції сексуальних злочинів. 
3. Причини і умови вчинення сексуальних злочинів. Соціальне і біо-

логічне в поведінці некорисливих сексуальних злочинців. 
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Недоліки статевого і правового виховання молоді. Так звана сексуа-
льна революція і її негативні наслідки. Демонстрація низькопробної про-
дукції на кіно- і телеекранах, надання послуг секс-бізнесу із залученням 
друкованих засобів як чинники зростання сексуальних злочинів. Недолі-
ки в діяльності правоохоронних органів з профілактики сексуальних 
злочинів і проституції. 

4. Загальна та індивідуальна профілактика сексуальних злочинів і 
проституції спеціальними підрозділами міліції, дільничними інспек-
торами міліції, працівниками карного розшуку, КМСН, ППС, слідчими 
та представниками інших служб органів внутрішніх справ України. Осо-
бливості планування цієї діяльності. Профілактичні рейди з метою запо-
бігання протиправній діяльності утримувачів місць розпусти, звідників, 
сутенерів і проституток. Роль громадськості у профілактиці розглядува-
них злочинів. Контакти органів внутрішніх справ і медичних закладів. 

5. Особа потерпілого від некорисливих сексуальних злочинів.  
Віктимологічний аспект профілактики цих злочинів. 

6. Зарубіжний досвід профілактики сексуальних злочинів поліцією. 
Література [2; 12; 14–16; 22–24; 28] 

Тема  3 .  Профілактика жіночої злочинності 

1. Кримінологічна характеристика злочинів, які більшою мірою при-
таманні жінкам. Найважливіші відмінності жіночої та чоловічої злочин-
ності. Сфери, де найбільше фіксується жіноча злочинність. Особа зло-
чинниці та способи її дій. Тенденції розглядуваного виду злочинності. 

2. Причини й умови вчинення злочинів жінками. Соціальне й біоло-
гічне в генезисі злочинної поведінки жінки. Негативні сторони еманси-
пації жінок і їх маскулінізація; значне послаблення ролі сім’ї і соціаль-
ного контролю; зростання конфліктності в суспільстві; спостерігання 
потягу жінок до алкоголю і наркотиків як соціальні чинники, що зумов-
люють жіночу злочинність.  

Урахування психологічних особливостей жінок як чинників вчинен-
ня ними частини злочинів. Синдром Медеї та інші негативні прояви жі-
ночої злочинності. 

Жіноча проституція. Поняття проституції і класифікація проституток. 
Відповідальність за проституцію. Недоліки в діяльності правоохоронних 
органів з профілактики жіночої злочинності та проституції. 

3. Загальна та індивідуальна профілактика жіночої злочинності пред-
ставниками правоохоронних органів. Необхідність особливої уваги в 
роботі з жінкою, яка стає на шлях правопорушень. 
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Вирішальне значення загальносоціальних чинників допомоги жінкам і 
дітям у профілактиці злочинності з боку жінок. Виховання дівчат у дусі 
розуміння ними своєї великої ролі в суспільстві як майбутньої дружини і 
матері. 

4. Зарубіжний досвід поліції та громадськості з профілактики жіночої 
злочинності . 

Література [2; 9; 14; 19; 20; 28] 

Тема  4 .  Профілактика поширення ВІЛ-інфекції  
і венеричних хвороб 

1. Поняття ВІЛ-інфекції і СНІДу. Поняття і види венеричних хвороб. 
Ситуація із захворюваністю вказаними хворобами в Україні та у світі. 
Причини поширення ВІЛ-інфекції і венеричних хвороб. Наркоманія і 
випадкові статеві стосунки як основні чинники поширення вказаних 
хвороб. 

2. Профілактика поширення ВІЛ-інфекції і венеричних хвороб. Про-
філактика цих хвороб: загальна та індивідуальна. Взаємодія у профілак-
тиці цих хвороб правоохоронних органів, органів охорони здоров’я, 
освіти та ЗМІ. Застосування норм адміністративного та кримінального 
права до розповсюджувачів ВІЛ-інфекції і венеричних хвороб. 

Література [2; 9; 12–14; 19–21] 

Тема  5 .  Профілактика злочинів на побутовому ґрунті 

1. Поняття злочинів на побутовому ґрунті. Види таких злочинів. 
2. Кримінологічна характеристика діянь, що підпадають під поняття 

злочину на побутовому ґрунті. Особа злочинця і способи його дій. Тен-
денції розглядуваного виду злочинності. 

3. Причини і умови вчинення злочинів на побутовому ґрунті. Побу-
товий злочин як неправомірне вирішення побутового конфлікту, що ви-
ник на ґрунті особистих неприязних відносин. Чинники побутових кон-
фліктів. Провокуюча роль пияцтва. Недоліки в роботі органів внутрі-
шніх справ з профілактики цих злочинів. 

4. Загальна та індивідуальна профілактика злочинів на побутовому 
ґрунті дільничними інспекторами міліції, працівниками КМСН, карного 
розшуку, чергових частин, ППС, слідчими та представниками інших 
служб органів внутрішніх справ. Особливості планування зазначеної ді-
яльності. Роль громадськості у профілактиці розглядуваних злочинів. 
Використання з цією метою ЗМІ. 
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Реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про гострий 
побутовий конфлікт. Дії співробітника міліції на місці конфлікту з ме-
тою його припинення. 

5. Особа потерпілого від злочину на побутовому ґрунті. Віктимологі-
чний аспект профілактики цих злочинів. 

6. Зарубіжний досвід профілактики поліцією і громадськістю злочи-
нів на побутовому ґрунті. 

Література [2; 14–16; 19; 20; 23; 24] 

Тема  6 .  Профілактика злочинних посягань на майно,  
що міститься в оселях громадян 

1. Поняття злочинних посягань на майно, що міститься в оселях гро-
мадян. Види злочинів, що становлять ці посягання.  

2. Кримінологічна характеристика вказаних видів злочинів. Особа 
злочинця і способи її дій. Прийоми і засоби, які застосовують злочинці. 
Предмети, які становлять для злочинців найбільший інтерес. Тенденції 
розглядуваного виду злочинності. 

3. Причини й умови вчинення посягань на майно, що міститься в 
оселях громадян. Відсутність кримінологічного опрацювання проблеми 
при проектуванні та будівництві житла. Недоліки технічного захисту 
житла та його охорони. Недоліки в діяльності в цьому напрямку органів 
внутрішніх справ. 

4. Загальна та індивідуальна профілактика злочинних посягань на 
майно, що міститься в оселях громадян, дільничними інспекторами мі-
ліції, працівниками карного розшуку, КМСН, ППС, слідчими та пред-
ставниками інших служб органів внутрішніх справ. Особливості плану-
вання цієї діяльності. Значення ДСО в запобіганні цьому виду злочину. 
Оперативно-профілактичні операції. Технічні засоби профілактики. Роль 
громадських формувань у профілактиці розглядуваних злочинів. Вико-
ристання з цією метою ЗМІ. 

5. Віктимологічний аспект профілактики посягань на майно, що міс-
титься в оселях громадян. Залучення громадян до колективної охорони 
свого житла. 

6. Зарубіжний досвід поліції та громадськості з профілактики розгля-
дуваного виду злочинності. 

Література [1; 2; 4; 13; 14; 16; 20; 23; 24; 28] 
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Тема  7 .  Профілактика злочинних посягань  
на автомототранспорт 

1. Поняття злочинних посягань на автомототранспорт і їх кваліфіка-
ція. 

2. Кримінологічна характеристика вказаних видів злочину. Особа 
злочинця і способи її дій. Новітні прийоми і засоби, які застосовують 
злочинці. Автомашини, які становлять для злочинців найбільший інте-
рес. Тенденції поширення розглядуваного виду злочинності. 

3. Причини й умови вчинення злочинних посягань на автомото-
транспорт. Нестача охоронюваних місць перебування автомототранспо-
рту. Недоліки технічного захисту транспорту та його охорони. Недоліки 
процесу купівлі-продажу автомототранспорту. Недоліки в діяльності в 
цьому напрямку органів внутрішніх справ. 

4. Загальна та індивідуальна профілактика злочинних посягань на ав-
томототранспорт дільничними інспекторами міліції, працівниками кар-
ного розшуку, слідчими та представниками інших служб органів внут-
рішніх справ: ДАІ, ДСО, КМСН, ППС. Залучення комп’ютерної техніки 
до профілактики посягань на автомототранспорт. Використання з цією 
метою ЗМІ. Особливості планування профілактичної роботи. Оператив-
но-профілактичні операції. Технічні засоби профілактики цих злочинів. 
Роль громадських формувань у профілактиці розглядуваних злочинів. 

5. Віктимологічний аспект профілактики злочинних посягань на ав-
тотранспорт. Залучення громадян до колективної охорони свого автомо-
тотранспорту. 

6. Зарубіжний досвід поліції та громадськості з профілактики цього 
виду злочинності. 

Література [2; 8; 13; 14–16; 20; 23; 24; 27] 

Тема  8 .  Профілактика шахрайства щодо приватного майна  

1. Поняття шахрайства щодо приватного майна. Відокремлення цих 
дій від крадіжок, а також діянь, які мають вирішуватись у порядку циві-
льно-правових відносин. 

2. Кримінологічна характеристика вказаного виду злочину. Особа 
злочинця і способи її дій. Традиційні види шахрайства і новітні прийоми 
та засоби, які використовують злочинці. Групові види шахрайства. 
Предмети шахрайських зазіхань. Тенденції розглядуваного виду зло-
чинності. 
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3. Причини й умови вчинення шахрайства щодо приватного майна. 
Використовування злочинцями негативних рис характеру окремих гро-
мадян. Недоліки в діяльності в цьому напрямку органів внутрішніх 
справ.  

4. Загальна та індивідуальна профілактика шахрайства щодо приват-
ної власності працівниками карного розшуку, дільничними інспектора-
ми міліції, слідчими та представниками інших служб органів внутрішніх 
справ. Залучення ЗМІ до профілактики шахрайства. Особливості плану-
вання профілактичних заходів органів внутрішніх справ щодо шахрайс-
тва. Оперативно-профілактичні операції. 

5. Особа потерпілого від шахрайства. Віктимологічний аспект профі-
лактики шахрайства. 

6. Зарубіжний досвід профілактики цього виду злочину поліцією. 
Література [2; 8; 13–16; 19; 20; 23; 24; 27; 28] 

Тема  9 .  Профілактика суїцидальної поведінки  

1. Самогубство і його суспільна небезпека. Поняття суїцидальної по-
ведінки. Характеристика стану самогубств у різних країнах і характерні 
форми їх здійснення. 

Концепція соціально-психологічної дезадаптації особи як підґрун-тя 
пояснення суїцидальної поведінки. Етапи розвитку процесу дезадаптації. 

Чинники суїцидальної поведінки. Чинники соціально-ситуативного і 
особистісного характеру. Взаємозв’язок суїциду як форми девіантної 
поведінки з правопорушеннями. 

Особа суїцидента. Його психологічна характеристика. Особливості 
характеристики окремих категорій суїцидентів: неповнолітні, працівни-
ки правоохоронних органів, пенсіонери та ін. 

Профілактика суїцидальної поведінки: загальна та індивідуальна. Те-
лефон довіри; консультаційні бюро; виступи фахівців перед населенням; 
спеціальні семінари з батьками тощо. 

Виявлення ознак можливості суїцидальної поведінки особи в сім’ї, 
близькому оточенні, виробничому колективі. Основні правила поведінки 
з можливим суїцидентом. Залучення фахівців для профілактичного 
впливу на суїцидента. 

Особливості попередження самогубств працівників правоохоронних 
органів. 

Література [25; 26] 
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Тема  10.  Залучення населення до профілактики правопорушень  

Значення участі населення у профілактиці правопорушень. Форми 
залучення населення до профілактики правопорушень. Роль правоохо-
ронних органів у такому залученні. Добровільні народні дружини; актив 
дільничного інспектора; групи самоохорони; батьківські ради тощо. До-
тримання законності при залученні населення до профілактичних дій. 

Взаємодія правоохоронних органів зі службами безпеки приватних 
структур. 

Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації у 
профілактиці правопорушень. Форми і методи такої взаємодії. 

Література [1; 4; 7; 13; 14; 20; 27] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

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

2. Сексуальні маніяки: особливості та причини злочинної поведінки. 
3. Соціальне і біологічне в генезисі злочинної поведінки жінки. 
4. Взаємодія правоохоронних органів, органів охорони здоров’я, осві-

ти і засобів масової інформації у профілактиці ВІЛ-інфекції і соціа-
льних хвороб. 

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

оселях. 
7. Загальна та індивідуальна профілактика злочинних посягань на ав-

томототранспорт. 
8. Види, прийоми і засоби, які застосовують злочинці-шахраї щодо 

приватного майна. 
9. Причини суїцидальної поведінки. 

10. Взаємодія правоохоронних органів і ЗМІ у профілактиці правопо-
рушень. 

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. Доці-
льно розпочинати роботу зі вступу з обґрунтуванням актуальності теми, 
потім перейти до основної, змістовної частини, яку можна поділити на 
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два-три параграфи і завершити висновками, де викласти власні погляди 
на висвітлене питання, критичні зауваження і пропозиції. Роботу слід 
завершувати списком використаних джерел; поставити дату виконання 
та особистий підпис. 

Тему контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою но-
мера своєї залікової книжки. Так, якщо це цифра “9”, студент виконує 
контрольну роботу за темою 9.  

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Кримінологічна характеристика злочинних дій з наркотиками, які 
становлять наркобізнес. 

2. Причини й умови вчинення злочинів, пов’язаних з поширенням на-
ркотиків. 

3. Профілактика наркобізнесу правоохоронними органами, іншими 
державними і громадськими структурами. 

4. Кримінологічна характеристика світового наркобізнесу. Ситуація в 
Україні. 

5. Кримінологічна характеристика діянь, що підпадають під поняття 
сексуального злочину. Некорисливі та корисливі сексуальні злочи-
ни. 

6. Причини й умови вчинення некорисливих сексуальних злочинів. 
7. Сексуальні маніяки-вбивці та їх кримінологічна характеристика. 

Причини становлення на злочинний шлях. 
8. Особа потерпілого від некорисливих сексуальних злочинів. 
9. Кримінальний секс-бізнес і його різновиди. 

10. Поняття проституції і класифікація проституток. Особливості їх 
протиправної 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 профілак-

тики злочинності серед жінок. 
16. Поняття ВІЛ-інфекції та венеричних хвороб. Ситуація із захворюва-

ністю ними в Україні та у світі. 
17. Причини й умови поширення ВІЛ-інфекції та венеричних хвороб. 
18. Профілактика поширення ВІЛ-інфекції і венеричних хвороб право-

охоронними органами, органами охорони здоров’я і освіти, ЗМІ. 
19. Поняття і види злочинів на побутовому ґрунті.  
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20. Кримінологічна характеристика злочинів на побутовому ґрунті. 
21. Особа потерпілого від злочину на побутовому ґрунті. Віктимологіч-

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

злочинів на побутовому ґрунті. 
24. Реагування співробітників органів внутрішніх справ на гострий по-

бутовий конфлікт і їх дії на місці конфлікту з метою його припи-
нення. 

25. Поняття злочинних посягань на майно, що міститься в оселях гро-
мадян, і види злочинів, що становлять ці посягання.  

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

27. Причини й умови вчинення посягань на майно, що міститься в осе-
лях громадян. 

28. Віктимологічний аспект профілактики посягань на майно, що міс-
титься в оселях громадян.  

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

30. Поняття злочинних посягань на автомототранспорт і їх кваліфікація. 
31. Кримінологічна характеристика посягань на автомототранспорт. 

Прийоми і способи дій злочинців.  
32. Причини й умови вчинення злочинних посягань на автомото- 

транспорт.  
33. Віктимологічний аспект профілактики злочинних посягань на авто-

мототранспорт. 
34. Профілактика злочинних посягань на автомототранспорт. 
35. Поняття шахрайства щодо приватного майна. Виокремлення цих дій 

серед інших правопорушень. 
36. Кримінологічна характеристика шахрайства щодо приватного май-

на. Види шахрайства і способи дії шахраїв. 
37. Причини й умови вчинення шахрайств щодо приватного майна. 
38. Віктимологічний аспект профілактики шахрайств. 
39. Профілактика шахрайств щодо приватного майна. 
40. Поняття суїцидальної поведінки. Характеристика стану самогубств 

у різних країнах і форми їх здійснення. 
41. Концепція соціально-психологічної дезадаптації особи як підґрунтя 

пояснення суїцидальної поведінки. 
42. Чинники суїцидальної поведінки. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

14 

43. Виявлення ознак можливої суїцидальної поведінки особи в сім’ї, 
близькому оточенні, виробничому колективі. 

44. Особа суїцидента і його психологічна характеристика. Особливості 
характеристики окремих категорій суїцидентів.  

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

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

правопорушень.  
50. Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації у 

профілактиці правопорушень. 
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