КРИМІНОЛОГІЯ
1. Термін “кримінологія” вперше запропонували для використання такі вчені, як:
2. Кримінологія – це наука, яка вивчає:
3. До основних функцій кримінології відносяться:
4. До основних завдань кримінології відносяться:
5. До основних складових предмету кримінології не входять:
6. В історії розвитку кримінології як науки розрізняють:
7. Структура кримінології складається з:
8. Що вивчає загальна частина кримінології:
9. Що вивчає особлива частина кримінології:
10.У чому полягає значення кримінології:
11.З якими неюридичними науками кримінологія пов’язана найбільше:
12.Пояснювальна функція кримінології полягає в:
13.До загальнонаукових методів кримінологічного дослідження не належать:
14.До окремих методів кримінологічного дослідження не належать:
15.Об’єктами кримінологічних досліджень можуть бути:
16.Суб’єктами кримінологічних досліджень можуть бути:
17.Генеральна сукупність у кримінологічному дослідженні – це:
18.Вибірковий метод (вибірку) у кримінологічному дослідженні рекомендовано
застосовувати, якщо об’єктів є більше:
19.Соціометричний метод в кримінологічному дослідженні застосовується для:
20.Розрізняють такі галузі правової статистики:
21.Предметом правової статистики є:
22.Статистичне спостереження – це:

23.Кримінологічна антропологія - це:
24.Одниим із провідних засновників антропологічної школи у кримінології є:
25.До найбільш поширених соціологічних теорій причин злочинності не належать:

26.Психоаналітична теорія кримінології полягає у :
27.Аналіз причин і умов здійснення конкретного злочину не припускає розгляд:
28.З погляду соціального сприйняття і за значенням потреби не можна поділити на:
29.За характером вчинених злочинів злочинці поділяються на:
30.За глибиною та стійкістю антисоціальної спрямованості злочинці поділяються
на:
31.Джерела морального формування індивіда не віддзеркалюють:
32.До макросередовища, що формує особу злочинця, належать:
33.За змістом криміногенні ситуації поділяються на:
34.Для всебічного дослідження особливостей людини, яка вчинила злочин,
кримінологія не використовує такий науковий підхід:
35.До умов негативного формування особи злочинця не належать:
36.Ситуації, що передують злочину, виходячи з їх змісту поділяються на:
37.Детермінанти злочинності – це:
38.Злочинність не розглядається як :
39.Злочинність не є наслідком:
40.Коефіцієнт інтенсивності злочинності - це:
41.Коефіцієнт злочинної активності населення – це:
42.Ціна злочинності – це:
43.Латентна злочинність – це:
44.До кількісних показників злочинності не відноситься:

45.До якісних показників злочинності відноситься:
46.Природна латентність – це:
47.Латентність граничних ситуацій – це:
48.Штучна латентність – це:
49.Мотивами, що утримують потерпілих від заяви про вчинений злочин не є:
50.Причини злочинності – це:
51.Умови злочинності – це:
52.Особа злочинця – це:
53.Концепції причин злочинності поділяються на такі основні напрямки:
54.Яскравим представником біологічного напрямку концепцій причин злочинності
був:
55.Процес перетворення особи або групи осіб на реальну жертву, а також результат
такого процесу охоплюється поняттям:
56.Питому вагу окремих видів жертв злочинів, яким заподіяно шкоду, в загальній
кількості потерпілих за певний період часу на певній території відображає:
57.Хто із відомих кримінологів здійснив кримінально-правовий підхід до
класифікації жертв злочинів:
58.Об’єктом кримінологічної віктимології є:
59.Предметом віктимологічних досліджень механізму конкретного злочину є:
60.Віктимність–це:
61. Основними методами кримінологічного прогнозування не є:
62. Вкажіть що не є різновидом заходів щодо
злочинності:

спеціального попередження

63. Кримінологічна експертиза – це:
64. Індивідуальна профілактика злочинів – це:
65. До спеціальних суб’єктів попередження злочинності не відносяться:

66. За змістом рецидив – це:
67. Злочинець-професіонал — це:
68. Основними характеристиками професійного злочинця не є:
69.До основних умов, що сприяють розвитку організованої злочинності не
належать:
70.За природою причини й умови (детермінанти) злочинності поділяються на:
71. Загальним детермінантом, що впливає на всю злочинність з переліченого не є:
72. Властиві лише особі злочинця специфічні ознаки, що визначають і
відображають характер і ступінь її суспільної небезпечності не проявляються у таких
ознаках:
73. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця охоплюють:
74. Віктимологія – це:
75."Ціна" злочинності складається з:
76. Географія злочинності - це:
77.Латентна жертва - це:
78.Віктимна ситуація – це:
79. До основних підстав для класифікації жертв злочинів не належать:
80.Віктимізація – це:
81. Для неповнолітніх злочинців характерні істотні викривлення моральної та
правової свідомості, до них не належать:
82. Застосовуваний термін “безмотивний злочин” вказує на те, що мотив:
83. До чинників проявів злочинної поведінки не відносять:
84.Криміногенна обстановка – це:
85. Девіанти – це:
86.Теорія соціальної дезорганізації (аномії) – це:
87. Структура злочинності – це:

88.Латентну злочинність поділяють на такі види:
89.За інтенсивністю та характером злочинної діяльності злочинці поділяються на:
90.До структури особи злочинця входять наступні групи характеристик:
91. До соціально-психологічних характеристик особи злочинця входять:
92.До соціально-демографічних характеристик особи злочинця входять:
93.Віктимна профілактика – це:
94. До якого типу злочинців відноситься особа, яка вперше вчинила злочин при
збігові драматичних особистих обставин:
95.Види кримінологічного планування за строками:
96. Види кримінологічного планування за масштабом:
97.Види кримінологічного планування за складом учасників:
98. Злочинність неповнолітніх – це сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці:
99.У структурі злочинності неповнолітніх переважають:
100.

Одним з видів корисливої злочинності є:

101.

До “білокомірцевої злочинності” належать:

102.

Ознаки організованої злочинності:

103.

Що таке транснаціональна злочинність:

104.

Криміногенність особи – це:

105.

Діяння в необережних злочинах може бути:

106.
злочинів:

Які з вказаних нижче методів застосовують для профілактики необережних

107.
злочинів:

Який тип особи злочинця найбільш характерний для необережних

108.
До числа процесів і явищ, що створюють негативні умови для життя і
виховання неповнолітніх і тим самим сприяють здійсненню ними злочинів, у різні
роки не були були віднесені:

109.
Чим відрізняється кримінологічне планування від кримінологічного
прогнозування:
110.

Короткостроковий кримінологічний прогноз охоплює термін тривалістю:

111.
Курс на профілактику злочинності являє собою довгострокову орієнтацію
держави у сфері боротьби зі злочинністю, що не спрямовується на:
112.

Загальносоціальна профілактика злочинності-це:

113.
Запобіжну діяльність не поділяють за масштабами, або межами
поширеності, на:

114.

За характером профілактичні заходи класифікуються на

115.

Економічним заходом боротьби з корисливою злочинністю не є :

116.

Пенітенціарний рецидив характеризується тим, що

117.

Безпосередньою причиною злочинної поведінки неповнолітніх є:

118.
Професійна
злочинність
детермінується
(породжується)
на
загальносоціальному рівні криміногенними явищами різного змісту, що не входить до
цих детермінантів:
119.

Сприяють існуванню професійної злочинності деякі умови. Це не є:

120.

Організована злочинність у буквальному розумінні – це:

121.
Злочинність неповнолітніх є загальним поняттям, яке охоплює випадки,
коли злочини вчинено особами від
122.

Професійна злочинність — це :

