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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Теоретичні положення організації розслідування злочинів. 
 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Структура криміналістичної методики.  

2. Завдання криміналістичної методики. Принципи окремих 

криміналістичних методик.  

3. Проблеми структури окремої методики розслідування злочину.  

4. Значення криміналістичної характеристики на сучасному етапі 

боротьби зі злочинністю. 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 

2.42-2.51 

 

ТЕМА 2. Особливості розслідування вбивств.  

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Викриття фактів інсценування самогубства, нещасних випадків і т. ін. 

2. Особливості розслідування вбивств на подальшому етапі, відповідно до 

типових слідчих ситуацій. 

3. Розслідування умисних вбивств. 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 

2.42-2.51 

 

ТЕМА 3. Особливості розслідування злочинів проти власності. 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика особистості злочинця та жертви (як 

елементи криміналістичної характеристики грабежів та розбоїв). 

2. Способи вчинення шахрайства. 

3. Слідова картина та обстановка вчинення вимагання.  

4. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при 

розслідуванні вимагань. Їх значення для визначенні комплексу 

слідчих (розшукових) дій та розшукових заходів при плануванні 

розслідування на початковому етапі. 

5. Джерела інформації про корисливі та корисливо-насильницькі злочини. 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 

2.42-2.51 

 

ТЕМА 4. Особливості розслідування злочинів у сфері господарської 

діяльності.  

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва. 



2. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих 

(розшукових) дій і розшукових заходів на початковому етапі 

розслідування фальшивомонетництва. 

3. Особливості розслідування фіктивного підприємництва.  

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 

2.42-2.51 

 

ТЕМА 5. Особливості розслідування хуліганства. 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика хуліганства. 
2. Організація початкового етапу розслідування відповідно до типових 

слідчих ситуацій. 

3. Встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню хуліганства. 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 

2.42-2.51 

 

ТЕМА 6. Особливості розслідування завідомо неправдивих повідомлень 

про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів 

власності. 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика завідомо неправдивих повідомлень 

про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів 

власності. 

2. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих 

(розшукових) дій і розшукових заходів на початковому етапу 

розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. 

3. Планування подальшого етапу розслідування неправдивих 

повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 

об'єктів власності. 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 

2.42-2.51 

 

ТЕМА 7. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

 

Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

2. Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні 

незаконного виготовлення, придбання, збереження, перевезення та 

збут наркотичних засобів. Висування версій і планування 

розслідування.  



3. Особливості тактики початкових слідчих (розшукових) дій та їх 

поєднання з оперативно-розшуковими заходами у справах про 

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

Рекомендована література до Теми 4 1.1-1.13, 2.1-2.14, 2.23-2.36, 

2.42-2.51 
 


