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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА  1 Тенденції формування предмета і завдань науки криміналістики 

на сучасному етапі боротьби зі злочинністю 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістика, як юридична дисципліна. 

2. Основні принципи і закони розвитку криміналістики в Україні. 

3. Джерела криміналістичної інформації. 

4. Завдання криміналістичної науки на сучасному етапі боротьби зі 

злочинністю. 

5. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні 

злочинів. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

 

ТЕМА  2. Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі 

криміналістичної  техніки 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Основні етапи формування криміналістичних знань. 

2. Які є функції криміналістики? 

3. Якими є принципи криміналістики? 

4. Що є основою методології криміналістики? 

5. Які функції виконує діалектика як теорія пізнання? 

6. Який зміст загальнонаукових методів криміналістики? 

7. На яких закономірностям базується предмет криміналістики? 

8. Які існують джерела криміналістики? 

9. Назвіть загальні і спеціальні завдання науки криміналістики? 

10. Яка роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів? 

Рекомендована література до Теми 2 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

ТЕМА  3. Теорія і практика застосування криміналістичної гомеоскопії в 

розкритті та розслідуванні злочинів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Властивості ознак зовнішності людини. 

2. Напрямки використання ознак зовнішності людини у правоохоронній 

діяльності. 

3. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини за видами об’єктів-

носіїв інформації? 

4. Способи та методи фіксації ознак зовнішності людини. 

5. Правила (принципи) опису за методом словесного портрету. 
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Рекомендована література до Теми 3 11.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

ТЕМА 4. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування 

злочинів (криміналістичні обліки) 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Кримінальна реєстрація 

2. Система кримінальних обліків 

3. Сучасний стан кримінальної реєстрації і її значення для розкриття і 

розслідування злочинів 

4. Дактилоскопічний облік - сутність та значення для розкриття і 

розслідування злочинів? 

5. Види обліків, що входять до центральних оперативно-розшукових обліків 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 5. Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для 

розслідування злочинів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Передумови виникнення нетрадиційних засобів і методів одержання 

інформації. 

2. Види нетрадиційних засобів і методів одержання інформації якими 

користується криміналістика. 

3. Підстави для вживання нетрадиційних засобів і методів одержання 

інформації 

4. Регламентація нормативно-правовими документами використання 

нетрадиційних засобів і методів одержання інформації в Україні. 

5. Можливості використання нетрадиційних засобів та методів у розкритті та 

розслідуванні злочинів. 

6. Перспективні напрямки використання нетрадиційних знань та методів в 

Україні. 

Рекомендована література до Теми 5 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-2.14 

 

ТЕМА 6. Актуальні проблеми криміналістичної тактики та перспективи її 

вдосконалення в умовах правової реформи 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Історичні аспекти формування розділу «криміналістична тактика». 

2. Принципи криміналістичної тактики. 

3. Тактичного прийому, тактичної рекомендації, тактичної комбінації, 

тактичної операції та тактичного рішення, як категорії криміналістики. 

4. Критерії допустимості застосування тактичних прийомів. 

5. Класифікація тактичних прийомів. 

6. Зміст та значення слідчої ситуації для процесу розслідування. 

7. Види слідчих дій. 

10. Процес побудови, аналізу та перевірки версій. 
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Рекомендована література до Теми 6 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

ТЕМА  7. Актуальні проблеми криміналістичної методики 

розслідування злочинів 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. С истема розділу «криміналістична методика». 

2. Назвіть типи окремих криміналістичних методик. 

3. Система принципів криміналістичної методики. 

4. Елементи структури окремої криміналістичної методики? 

5. Типова слідча ситуація. 

6. Криміналістична характеристика виду злочинів. 

7. Спосіб вчинення злочину. 

9. О бстановка вчинення злочину. 

10. Етапи розслідування. 

Рекомендована література до Теми 7 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

ТЕМА 8. Використання криміналістичної характеристики окремих видів 

злочинів під час їх розслідування 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів,  

2. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів. 

3. Класифікація принципів криміналістичної методики. 

4. Структура окремої криміналістичної методики розслідування злочинів. 

5. Елементи криміналістичної характеристики злочинів. 

6. Слідча ситуація та фактори, що можуть вплинути на її формування. 

Рекомендована література до Теми 8 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 
 

ТЕМА 9. Особливості розкриття і розслідування злочинів, учинених 

організованими угрупованнями 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 
1. Криміналістичні типи і характеристика злочинних груп. 
2. Сучасні засоби і методи діяльності злочинних угруповань. 
3.  Закономірності розслідування та обставини, що підлягають доказуванню 

під час розсліду злочинів, учинених організованими злочинними 
угрупованнями. 

4. Особливості тактики виявлення організатора злочинної групи і вчиненого 
злочину, а також усіх членів організованого угруповання та його злочинної 
діяльності в повному обсязі. 

5. Протидія розслідуванню у формі приховання злочину, його наслідків або 
причетних до нього осіб.  

6. Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню. Засоби і методи 
подолання протидії розслідуванню. 
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Рекомендована література до Теми 9 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 
ТЕМА 10. Розслідування злочинних операцій з наркотичними засобами, 

психотропними речовинами і прекурсорами 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Особливості проведення окремих слідчих дій за фактами незаконного 

обігу наркотичних засобів. 

3. Тактика слідчого огляду за фактами незаконного обігу наркотичних 

засобів. 

4. Тактика обшуку за фактами незаконного обігу наркотичних засобів. 

5. Тактика допиту і очної ставки за фактами незаконного обігу 

наркотичних засобів. 

6. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

Рекомендована література до Теми 10 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

ТЕМА 11. Особливості методики розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Нерозкриті злочини минулих років. 

2. Структура комплексу рекомендацій з розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років. 

3. Види груп причин, внаслідок дії яких злочини можуть залишатися 

нерозкритими 

4. Фактори, що здатні впливати на розслідування нерозкритого злочину 

минулих років. 

5. Позитивна та негативна дії психологічного фактору, що впливає на 

розслідування нерозкритих злочинів минулих років. 

6. Позитивна та негативна дії фактору часу, що впливає на розслідування 

нерозкритих злочинів минулих років. 

Рекомендована література до Теми 11 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

ТЕМА 12. Проблеми викладання у навчальних закладах МВС України 

курсу «Криміналістика» і спецкурсу «Організація розслідування злочинів» 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Функції криміналістики на сучасному етапі. 

2. Методологія криміналістики. 

3. Зміст загальнонаукових методів криміналістики. 

4. Криміналістична методика та, її значення і завдання. 
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5. Криміналістична характеристика злочинів. 
Рекомендована література до Теми 12 1.2.1, 1.2.14-1.16, 2.1, 2.16-2.18, 

3.9-3.11-13, 4.1, 4.9-4.24. 
 

ТЕМА 13. Методика підготовки до читання лекцій, семінарських і 

практичних занять з криміналістики 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Система криміналістики як науки та навчальної дисципліни. 

2. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: 

3. Завдання криміналістики на сучасному етапі. 

4. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні 

злочинів. 

5. Основні принципи і закони розвитку криміналістики. 
6. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої дії з використанням 

криміналістичного відеозапису. 

Рекомендована література до Теми 13 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 

 

ТЕМА 14. Використання ЕОМ під час проведення практичних занять з 

криміналістики 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Опис ознак зовнішності за методом словесного портрету.  

2. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її 

одержання. 

3. Використання слідів пам’яті людини у розкритті та розслідуванні 

злочинів. 

4. Загальна характеристика криміналістичних методів, засобів і прийомів 

фіксації ознак зовнішнього обліку людини. 

5. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, фіксації 

тавилучення мікрослідів. 

6. Особливості оформлення відповідних фототаблиць, відеоплівок 

якдодатків до протоколів слідчих дій. 

Рекомендована література до Теми 14 1.1-1.13, 1.23-1.36, 1.42-1.51, 2.1-

2.14 
 


