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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Основи кримінальної політики» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
(перший рівень вищої освіти) спеціальності підготовки 081 Право освітньої 
програми Право 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 
 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців, які 
мають високу правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними в 
їхній професійній діяльності знаннями і практичними навичками щодо оцінки 
стану злочинності та ефективності державної політики в сфері протидії 
злочинності. 
 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких 
загальних та спеціальних компетенцій: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу як методів  
наукових досліджень в галузі державного впливу на злочинність (ЗК-1). 
знати: методику та методологію юридичних і не юридичних наук про 
злочинність;  
вміти:  критично оцінювати висновки проведених наукових досліджень в 
галузі вивчення і протидії злочинності; 
володіти навичками: проведення наукових досліджень теоретичного та 
практичного спрямування в галузі  державного впливу на злочинність.  

- здатність застосовувати знання про злочинність у практичних ситуаціях 
своєї професійної діяльності по протидії злочинності (ЗК-2): 
знати: основні теорії злочинності та існуючі напрямки протидії їй у світі; 
вміти: здійснювати критичний аналіз спеціалізованої літератури з відповідної 
тематики; 
володіти навичками: публічного відстоювання власної позиції з приводу 
отриманих спеціальних знань. 

- знання та розуміння предметної області наук про злочинність і протидію 
їй та розуміння професійної діяльності в сфері протидії злочинності (ЗК-3): 
знати: предмет та методи дослідження злочинності як соціально-правового 
явища; 
вміти: застосовувати отримані знання в професійній діяльності по протидії 
злочинності;  
володіти навичками: запобігання факторів, які сприяють злочинності у 
професійній сфері по протидії злочинності. 

- здатність спілкування державною мовою з питань наук кримінально-
правового циклу, вміння правильно, логічно, ясно формулювати свої думки з 
теоретичних та практичних питань діяльності з протидії злочинності (ЗК-4): 
знати: основну термінологію наук про злочинність державною мовою; 
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вміти: обґрунтовано, юридично грамотно викладати свою думку в усній та 
письмовій формі з питань протидії злочинності; 
володіти навичками: надання аргументованих пропозиції з питань теорії та 
практики протидії злочинності. 

- здатність вивчати іноземну наукову літературу з питань протидії 
злочинності мовою оригіналу (ЗК-5): 
знати: основну термінологію іноземною мовою; 
вміти: аналізувати інформацію про злочинність іноземною мовою; 
володіти навичками: професійного спілкування з  проблем протидії 
злочинності іноземною мовою; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій з метою 
ефективної протидії злочинності (ЗК-13): 
знати: історичні, моральні, культурні та інші передумови існування 
злочинності в суспільстві ; 
вміти: нейтралізувати вплив криміногенних факторів в сфері професійної 
діяльності;  
володіти навичками: оцінки норм різних галузей права та предмет ефективності 
в протидії сучасній злочинності. 

- повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 
розуміння їх правової природи (СК-3): 
знати: зміст законодавчого принципу поваги до честі та гідності при здійсненні 
заходів протидії злочинності; 
вміти: застосовувати норми Конституції та інших законодавчих актів, які 
забезпечують повагу до честі та гідності людини; 
володіти навичками: забезпечення права людини на честь та гідність в 
професійній діяльності по протидії злочинності. 

 - знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 
практики Європейського суду з прав людини в сфері протидії злочинності  
(СК-4):   
знати: міжнародні стандарти прав людини у сфері протидії злочинності; 
вміти: застосовувати міжнародно-правові документи, які забезпечують права 
людини і громадянина в діяльності по протидії злочинності; 
володіти навичками: складання правових документів, які забезпечують охорону 
стандартів прав людини в сфері протидії злочинності з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини; 

- знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права в сфері протидії злочинності (CК-8): 
знати: норми матеріального і процесуального права в сфері протидії 
злочинності; 
вміти: аналізувати норми матеріального і процесуального права в сфері 
протидії злочинності; 
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володіти навичками: складати документи матеріального і процесуального права 
в сфері протидії злочинності. 

- здатність до самостійної підготовки актів правозастосування в сфері 
протидії злочинності  (СК-15): 
знати: законодавство в сфері протидії злочинності; 
вміти: застосовувати законодавство в сфері протидії злочинності; 
володіти навичками: оцінки стану злочинності та складання актів 
правозастосування у сфері протидії злочинності;   
- здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів в сфері 
протидії злочинності, розуміння їх правового характеру і значення  
(СК-16); 
знати: законодавчу базу та практику її застосування суб’єктами протидії 
злочинності;  
вміти: оцінювати ефективність діяльності суб’єктів запобігання злочинності;  
володіти навичками: надання пропозицій щодо вдосконалення правового 
забезпечення протидії злочинності. 
 

1.3. Кількість кредитів  5 
 
1.4. Загальна кількість годин  150 годин 
 
 

 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 
 

Вибіркова 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2-й 2-й 
Семестр 

3-й 3-й 
Лекції 

32 год. 8 год. 
Семінарські заняття 

16  год. 4  год. 
Самостійна робота 

102  год. 138 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 
знає: основні теорії та концепції виникнення і існування злочинності; 

кількісно-якісні показники основних видів злочинності; детермінанти 
злочинності; основні методи збору та аналізу інформації про злочинність; 
головні напрямки державної кримінальної політики на загальному, 
регіональному та місцевому рівнях; 
 вміє: аналізувати стан злочинності, її кількісні та якісні показники, 
матеріальне і процесуальне законодавство в сфері протидії злочинності та 
практику його застосування суб’єктами кримінальної політики ; 

володіє навичками: оцінки ефективності діяльності суб’єктів державної 
кримінальної політики та надання обґрунтованих пропозицій щодо 
вдосконалення такої діяльності. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1 Теоретичні та практичні  проблеми сучасної кримінальної 
політики 

 
Тема 1 

 
Злочинність як соціально-правове явище та її причини та умови 

 
Уявлення про злочинність як про один із видів поведінки, що відхиляється 

від норми. Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. Співвідношення 
злочинності і злочину. Показники злочинності: загальна характеристика. 
Латентна злочинність.  

Стан, основні тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні. 
Порівняльна характеристика злочинності в Україні та інших держав. 

Поняття причин і умов, їх співвідношення. Класифікація детермінант 
злочинності за рівнем: фактори загального порядку, видові (групові) та 
індивідуальні. Класифікація детермінант злочинності за природою виникнення: 
об’єктивні та суб’єктивні. Класифікація детермінант злочинності за змістом: 
економічні, політичні, соціальні, правові та правозастосовні, організаційно-
управлінські. 

Криміногенні фактори сучасної злочинності в Україні. 
 

Тема 2 
 

Кримінальна політика як елемент внутрішньої політики держави 
 

Поняття кримінальної політики та її ознаки. Ідеї кримінальної політики в 
наукових дослідженнях. Місце і роль кримінальної політики у внутрішній 
політиці української держави. Кримінальна політика і суміжні поняття. 

Елементи кримінальної політики. Суб’єкти кримінальної політики. 
Учасники кримінальної політики. Принципи кримінальної політики.  
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Тема 3 
 

Кримінально-правова політика 
 

Поняття кримінально-правової політики та її ознаки. Рівні кримінально-
правової політики. Суб’єкти кримінально-правової політики. Учасники 
кримінально-правової політики. 

Криміногенна та кримінальна ситуація. Зміст кримінально-правової 
політики. Предмет кримінально-правової політики. Завдання кримінально-
правової політики. 

Криміналізація та декриміналізація. Пеналізація та депеналізація. 
Джерела і типи кримінально-правової політики. Принципи кримінально-
правової політики. 

 
Тема 4 

 
Кримінально-процесуальна політика 

 
Поняття кримінально-процесуальної політики. Основні риси сучасної 

кримінально-процесуальної політики. Принципи сучасної кримінально-
процесуальної політики. Завдання кримінально-процесуальної політики. 
Суб’єкти кримінально-процесуальної політики. Предмет кримінально-
процесуальної політики. Напрямки розвитку кримінально-процесуальної 
політики. 
 

Тема 5 
 

Кримінально-виконавча політика 
 

Поняття кримінально-виконавчої політики. Основні риси сучасної 
кримінально-виконавчої політики. Принципи сучасної кримінально-виконавчої 
політики. Завдання кримінально-виконавчої політики. Суб’єкти кримінально-
виконавчої політики. Предмет кримінально-виконавчої політики. Напрямки 
розвитку кримінально-виконавчої політики. 
  
 Тема 6 

 
Кримінологічна політика 

 
Поняття кримінологічної політики. Основні риси сучасної 

кримінологічної політики. Принципи сучасної кримінологічної політики. 
Завдання кримінологічної політики. Суб’єкти кримінологічної політики. 
Предмет кримінологічної політики. Напрямки розвитку кримінологічної 
політики. 
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Тема 7 
 

Кримінальна політика 
країн Європейського Союзу 

 
Загальна характеристика кримінальної політики розвинутих країн Європи 

та світу. Кримінально-правова політика розвинутих країн Європи та світу. 
Кримінально-процесуальна політика розвинутих країн Європи та світу. 
Кримінально-виконавча політика розвинутих країн Європи та світу. 
Кримінологічна політика розвинутих країн Європи та світу. 

Гармонізація кримінальної політики України та країн Європейського 
Союзу. 
 

 
Розділ 2 Кримінальна політика України щодо окремих видів злочинів 

 
Тема 8 

 
Насильницька злочинність та кримінальна політика 

 
Стан насильницької злочинності в Україні та її причини та умови. 

Кримінально-правова політика щодо насильницької злочинності. Кримінально-
процесуальна політика щодо насильницької злочинності. Кримінально-
виконавча політика щодо насильницької злочинності. Кримінологічна політика 
щодо насильницької злочинності. 

 
Тема 9 

 
Загальнокримінальна 

корислива злочинність та кримінальна політика 
 
Стан загальнокримінальної корисливої злочинності в Україні та її 

причини та умови. Кримінально-правова політика щодо загальнокримінальної 
корисливої злочинності. Кримінально-процесуальна політика щодо 
загальнокримінальної корисливої злочинності. Кримінально-виконавча 
політика щодо загальнокримінальної корисливої злочинності. Кримінологічна 
політика щодо загальнокримінальної корисливої злочинності. 

 
Тема 10 

 
Професійна та організована злочинність та кримінальна політика 
 
Стан професійної злочинності в Україні та її причини та умови. 

Кримінально-правова політика щодо професійної злочинності. Кримінально-
процесуальна політика щодо професійної злочинності. Кримінально-виконавча 
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політика щодо професійної злочинності. Кримінологічна політика щодо 
професійної злочинності. 

Стан організованої злочинності в Україні та її причини та умови. 
Кримінально-правова політика щодо організованої злочинності. Кримінально-
процесуальна політика щодо організованої злочинності. Кримінально-
виконавча політика щодо організованої злочинності. Кримінологічна політика 
щодо організованої злочинності. 
 

 
Тема 11 

 
Корупційна злочинність та кримінальна політика 

 
Стан корупційної злочинності в Україні та її причини та умови. 

Кримінально-правова політика щодо корупційної злочинності. Кримінально-
процесуальна політика щодо корупційної злочинності. Кримінально-виконавча 
політика щодо корупційної злочинності. Кримінологічна політика щодо 
корупційної злочинності. 
 
 

Тема 12 
 

Злочинність неповнолітніх та кримінальна політика 
 

Стан злочинності неповнолітніх в Україні та її причини та умови. 
Кримінально-правова політика щодо злочинності неповнолітніх. Кримінально-
процесуальна політика щодо злочинності неповнолітніх. Кримінально-
виконавча політика щодо злочинності неповнолітніх. Кримінологічна політика 
щодо злочинності неповнолітніх. 
 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви модулів і тем 

 
тем 

Кількість годин 
 
 

Денна форма Заочна форма 
г   

У 
Форма 

 
 

Усього у тому числі 
-Іслі 

Усього у тому числі 
У тому числі  

 
 
 

л п лаб
ю. 

інд ср  
 

л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 Теоретичні та практичні проблеми сучасної кримінальної політики України 
Тема 1  
Злочинність як 
соціально-правове 
явище та її причини 
та умови. 
 

16 4 2   10 19 2 2   15 
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Тема 2  
Кримінальна політика 
як елемент 
внутрішньої політики 
держави 
 

13 2 1  + 10 15    + 15 

Тема 3  
Кримінально-правова 
політика 

16 4 2   10 16 2 1   13 

Тема 4  
Кримінально-
процесуальна 
політика 

13 2 1   10 10     10 

Тема 5  
Кримінально-
виконавча політика 

13 2 1   10 10     10 

Тема 6 
Кримінологічна 
політика 

16 4 2   10 18 2 1   15 

Тема 7  
Кримінальна політика 
країн Європейського 
Союзу 

12 2    10 10     10 

Розділ 2 Кримінальна політика України щодо окремих видів злочинності 
Тема 8 
Насильницька 
злочинність та 
кримінальна політика  

14 2 2   10 12 2    10 

Тема 9 
Загальнокримінальна 
корислива 
злочинність та 
кримінальна політика 

7 2    5 10     10 

Тема 10 
 Професійна та 
організована 
злочинність та 
кримінальна політика 

13 4 2   7 10     10 

Тема 11 
Корупційна 
злочинність та 
кримінальна політика 

9 2 2   5 10     10 

Тема 12 
Злочинність 
неповнолітніх та 
кримінальна політика 

8 2 1   5 10     10 

Усього годин 150 32 16  + 102
2 

150 8 4  + 138 
 

Лекції за темами курсу є декількох видів: вступна, інформаційна 
(тематична), завершальна (підсумкова), оглядова.  
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  25-30% часу лекції  присвячується для запитань студентів, дискусій 
та  обговорення навчального матеріалу.   

Питання для самоперевірки з тем лекцій та тем курсу містяться в  
тематичному плані навчальної дисципліни (розділ 2 даної програми) 
 

Види лекцій: 
 

Тема 1. Злочинність як соціально-правове явище та її причини та умови 
(4 години): перша лекція вступна; друга  інформаційна (тематична). 
 
Тема 2. Кримінальна політика як елемент внутрішньої політики 
держави (2 години):  інформаційна (тематична) лекція. 
 
Тема 3. Кримінально-правова політика (4 години): перша лекція вступна; 
друга  інформаційна (тематична). 
 
Тема 4. Кримінально-процесуальна політика (2 години): інформаційна 
(тематична) лекція. 
 
Тема 5. Кримінально-виконавча політика (2 години): інформаційна 
(тематична) лекція. 

 
Тема 6. Кримінологічна політика (4 години): перша лекція вступна; друга  
інформаційна (тематична). 

 
Тема 7. Кримінальна політика країн Європейського Союзу (2 години):  
інформаційна (тематична) лекція. 
 
Тема 8. Насильницька злочинність та кримінальна політика (2 години):  
інформаційна (тематична) лекція. 

 
Тема 9. Загальнокримінальна корислива злочинність та кримінальна 
політика (2 години):  інформаційна (тематична) лекція. 

 
Тема 10. Професійна та організована злочинність та кримінальна 
політика (4 години): перша лекція вступна; друга  інформаційна 
(тематична). 
 
Тема 11. Корупційна злочинність та кримінальна політика (2 години):  
інформаційна (тематична) лекція. 

 
Тема 12. Злочинність неповнолітніх та кримінальна політика (2 години):  
інформаційна (тематична) лекція. 
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4. Теми семінарських занять 
 

Денна форма навчання 
 

№
 

з/
п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Злочинність як соціально-правове явище та її причини 2 
2 Кримінальна політика як елемент внутрішньої політики 1 
3 Кримінально-правова політика 2 
4 Кримінально-процесуальна політика 1 
5 Кримінально-виконавча політика 1 
6 Кримінологічна політика 2 
7 Насильницька злочинність та кримінальна політика 2 
8 Професійна та організована злочинність та кримінальна 

політика 
2 

9 Корупційна злочинність та кримінальна політика 2 
10 Злочинність неповнолітніх та кримінальна політика 1 

 Раз  Разом 16 
 

Заочна форма навчання 
 

№
 

з/
п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Злочинність як соціально-правове явище та її причини 2 
2 Кримінально-правова політика 1 
3 Кримінологічна політика 1 
 Разом 4 

 
 

5. Індивідуальні завдання 
 

5.1.  Навчальним планом передбачено виконання реферату. Реферат у 
роздрукованому вигляді передається на кафедру викладачу, який проводить 
семінарські заняття.  

Теми рефератів 
 

1. Злочинність як кримінально-правове явище та протидія їй. 
2. Латентна злочинність та протидія їй. 
3. Криміногенні фактори сучасної злочинності в Україні. 
4. Місце і роль кримінальної політики у внутрішній політиці української 

держави. 
5. Історія української кримінальної політики 
6. Суб’єкти та учасники кримінальної політики. 
7. Завдання кримінальної політики на сучасному етапі 
8. Принципи кримінальної політики України 
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9.  Сучасна кримінально-правова політика України 
10.  Сучасна кримінально-процесуальна політика України 
11.  Сучасна кримінально-виконавча політика України 
12.  Сучасна кримінологічна політика України 
13.  Кримінальна політика країн Європейського Союзу 
14.  Гармонізація кримінальної політики України та країн Європейського 

Союзу. 
15.  Криміналізація та декриміналізація як засіб кримінально-правової 

політики 
16.  Пеналізація та депеналізація як засіб кримінально-правової політики 
17.  Злочини проти життя та здоров’я і кримінальна політика 
18.  Домашнє насильство і кримінальна політика 
19.  Статеві злочини і кримінальна політика 
20.  Корупційні злочини і кримінальна політика 
21.  Організована злочинність та кримінальна політика 
22.  Військові злочини та кримінальна політика 
23.  Злочинність неповнолітніх і кримінальна політика 
24.  Злочини проти основ національної безпеки і кримінальна політика 
25.  Наркозлочинність та кримінальна політика 

 
Реферат оцінюється з розрахунку до  10 балів. Вимоги до реферату 

надаються студентам окремо. 
 
5.2. Навчальним планом вивчення дисципліни «Основи кримінальної 

політики» передбачається виконання студентами контрольної роботи. 
Завдання контрольної роботи носить творчий характер. Кожен студент 

розробляє і пропонує власний план протидії злочинності в цілому або окремому 
її виду чи виду злочинів з урахуванням отриманих знань за темами навчального 
курсу. Дану роботу він передає на кафедру викладачу, який проводить 
семінарські заняття.  

Контрольна робота оцінюється з розрахунку до 5 балів і входить в оцінку 
за темою: «Кримінологічна політика». 
 

6. Завдання для самостійної роботи 
 

Денна форма навчання 
 

№  
 

Назва теми  Кількість 
годин 

1 Злочинність як соціально-правове явище та її причини  10 
2 Кримінальна політика як елемент внутрішньої політики  10 
3 Кримінально-правова політика  10 
4 Кримінально-процесуальна політика  10 
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5 Кримінально-виконавча політика  10 
6 Кримінологічна політика  10 
7 Кримінальна політика 

країн Європейського Союзу 
 10 

8 Насильницька злочинність та кримінальна політика  10 
9 Загальнокримінальна корислива злочинність та 

кримінальна політика 
 5 

10 Професійна та організована злочинність та кримінальна 
політика 

 7 
11 Корупційна злочинність та кримінальна політика  5 
12 Злочинність неповнолітніх та кримінальна політика  5 

 Разом  102 
 

Заочна форма навчання 
 

№  
 

Назва теми  Кількість 
годин 

1 Злочинність як соціально-правове явище та її причини  15 
2 Кримінальна політика як елемент внутрішньої політики  15 
3 Кримінально-правова політика  13 
4 Кримінально-процесуальна політика  10 
5 Кримінально-виконавча політика  10 
6 Кримінологічна політика  15 
7 Кримінальна політика країн Європейського Союзу  10 
8 Насильницька злочинність та кримінальна політика  10 
9 Загальнокримінальна корислива злочинність та 

кримінальна політика 
 10 

10 Професійна та організована злочинність та кримінальна 
політика 

 10 
11 Корупційна злочинність та кримінальна політика  10 
12 Злочинність неповнолітніх та кримінальна політика  10 

 Разом  138 
 

7. Методи контролю 
 

Поточний контроль на семінарських заняттях, оцінка індивідуального 
завдання (реферат), оцінка контрольної роботи, екзамен. 
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8. Схема нарахування балів 

 
 
За усну відповідь на семінарському занятті студент може отримати 

від 0 до 5 балів.  
За доповнення на семінарському занятті студент може отримати 

від 1 до 2 балів. 
 

Шкала оцінювання 
 

Набрані бали 
Чотирирівнева шкала 

оцінювання 

Дворівнева шкала 

оцінювання 

1-49 незадовільно не зараховано 

50-69 задовільно 

зараховано 70-89 добре 

90-100 відмінно 

 

Підсумкова оцінка знань студентів з дисципліни виставляється з 
урахуванням таких критеріїв. 

Оцінки «відмінно» (90–100 балів) заслуговує студент, який міцно засвоїв 
теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, 
основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, 
логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні 
знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 
інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. 

Оцінки «добре» (70–89 балів) заслуговує студент, який твердо засвоїв 
теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та 
рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні 
навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного 
змісту або при аналізі практичного.  

Оцінки «задовільно» (50–69 балів) заслуговує студент, який в основному 
опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, 
плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє 
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неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із 
майбутньою діяльністю. 

Оцінка «незадовільно» (1–49 балів) виставляється студенту, який не 
опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, 
майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутнє 
наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. Давыденко Л.М., Бандурка А.А. Противодействие преступности: 
теория, практика,проблеми: монография. Харьков; Изд-во Нац. ун-та внутр. 
дел, 2005. 

2. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: 
институциональная теория криминализации общества: монография. Одесса: 
Юрид. л-ра, 2009. 

3. Житний О.О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі 
(порівняльно-правовий аналіз): монографія. Харків: Одіссей, 2013. 

4. Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне 
забезпечення охорони особи від насильства: монографія. Харків: Ніка нова, 
2015. 

5. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний 
період: монографія. Київ: Ін Юре, 2014. 

6. Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної 
злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: монографія. Харків: 
Гімназія, 2003.  

7. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика: монографія. 
Київ: Україна, 1997. 

8. Литвинов О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в 
Україні: монографія. Харків: Вид-во Харківського університету внутрішніх 
справ, 2008. 

9. Даньшин І.М. Усталені форми злочинності: (кримінологічний нарис). 
Харків: Акта, 2002. 

10.  Бандурка О.М., Литвинов О.М. Протидія злочинності та 
профілактика злочинів: монографія. Харків: ХНУВС, 2011. 

11. Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні : соціально-
правові та кримінологічні проблеми: монографія. Харків: Одісей, 2003. 

12. Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи 
пізнання: монографія. Київ: Юринком Інтер, 2011.  

13. Туляков В.А. Виктимология. Социальные и криминологические 
проблемы: монография. Одесса: Юридична література, 2000.  

14. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. 
Харків: Національна юридична академія України, 2011. 
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15. Орлов Ю.В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності: 
монографія. Харків: Диса плюс, 2016. 

16. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України теоретичні та 
прикладні проблеми: монографія / за заг. Ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. 
Івано-Франківськ. Харків, 2016. 

17. Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини: 
монографія. Надвірна: Вид-во ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. 

18. Шостко О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських 
країнах: монографія. Харків: Право, 2009. 

19. Блажівський Є.М. Моніторінг протидії злочинності в Україні: монографія. 
Харків: Золота миля, 2013. 

21. Веприцький Р.С. Феноменологія злочинності в регіоні: монографія. 
Харків: Золота миля, 2014. 

22. Блага А.Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання): 
монографія. Харків: ФО-П  Макаренко, 2014. 

23. Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики: монографія. 
Київ: Атіка, 2005. 

24. Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в 
Україні: формування та реалізація: монографія. Одеса: Вид-во Одеського 
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