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      Перелік питань, які виносяться для проведення заліку  

 

1. Принципи розробки методики розслідування злочинів. 

2. Слідчі ситуації та їх роль у побудові окремих методик розслідування. 

       3. Загальні і спеціальні завдання розслідування. 

        4. Встановлення всіх обставин злочину як основне завдання 

розслід   

   5. Криміналістичний аналіз первісної інформації, слідчих 

ситуацій і визначення тактичних завдань розслідування. 

        6. Типові програми дослідження обставин злочину. 

             7. Пізнавальний аспект слідчої діяльності. 

        8. Інформаційний аспект слідчої діяльності. 

   9.Організаційно-управлінський аспект слідчої діяльності. 

            10. Побудова і перевірка загальних версій при відкритті кримінального 

провадження. 

     11. Типові програми початкового етапу розслідування злочинів. 

   12.  Розробка програм наступного етапу розслідування злочинів. 

     13.Організація взаємодії слідчого і органів дізнання.  

     14. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами.   

15. Практика застосування правоохоронними органами колекцій в 

розкритті та розслідуванні злочинів. 

            16. Особливості розслідування злочинів у справах за участі іноземців.  

            17. Вивчення особи іноземця, який бере участь у кримінальному процесі. 

           18. Особливості провадження слідчих дій за участі іноземних громадян. 

            19. Ситуативний підхід до постановки тактичних завдань і засобів їх     

вирішення. 

              20.  Використання в діяльності з розкриття злочинів різних форм і методів 

взаємодії слідчого з органами дізнання, іншими правоохоронними особами. 

             21.Застосування сучасних наукових та технічних можливостей у 

розслідуванні злочинів. 

 22.Завдання початкового етапу розслідування. 

      23.Виявлення джерел інформації про розслідуваний злочин. 

 24. Визначення напрямку розслідування і розробка плану розслідування. 

      25.Обрання форм і методів взаємодії з органами і службами, що 

здійснюють оперативно-розшукову роботу. 

 26.Пошук і одержання інформації про механізм і обстановку вчиненого 

злочину. 

   27.Методи криміналістичного версіювання і моделювання. 

   28.Поняття криміналістично-значимої інформації. 

   29.Поняття доказової інформації. 

   30.Особливості інформаційних процесів у розслідуванні злочинів. 

   31.Сприйняття і фіксація криміналістично релевантної інформації. 

 32.Поняття засобів слідчої діяльності. 

33. Організаційно-тактичні принципи стосовно розкриття окремих видів 

злочинів. 



 34. Аналіз початкового етапу розслідування злочину і наявної доказової 

інформації. 

    35.Інтегративний метод виявлення злочинця. 

      36. Принципи на яких будується взаємодія слідчого й органу дізнання. 

    37. Напрями удосконалення взаємодії слідчих та оперативно-розшукових 

підрозділів при розкритті та розслідуванні злочинів. 

      38. Оптимізація форм взаємодії слідчих та оперативно-розшукових 

підрозділів.  

     39. Види криміналістично-довідкових колекцій. 

40. Вибір джерел інформації про особу іноземця. 

     41. Особливості допиту іноземця. 

     42. Загальні положення міжнародно-правової допомоги у кримінальних 

справах за участі іноземців. 

     43. Особливості правового становища іноземців в Україні. 
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