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Орієнтовний перелік тем наукових робіт 

з «Криміналістики» на 2018/2019 навчальний рік 

 

Розділ 1. Теоретичніосновикриміналістики 

1. Інноваційнітехнології та їхрепрезентаціяусучасній криміналістиці. 

2. Сучасні наукові школи у криміналістиці та тенденції їх розвитку. 

3. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності (сучасний стан та 

перспективи розвитку). 

4. Сучасні форми використання засобів масової інформації при розслідуванні 

злочинів. 

5. Теоретичні та практичні засади ідентифікаційних досліджень та їх 

значення у доказуванні. 

 

Розділ 2. Криміналістична техніка 

6. Правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-

криміналістичних засобів. 

7. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування кримінальних 

правопорушень (сучасний стан та перспективи розвитку). 

8. Криміналістичні обліки: їх види та практика використання під час 

розслідування кримінальних правопорушень. 

9. Сучасний стан і шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення 

слідчої діяльності. 

10. Можливості використання судової фотографії і відеозапису у практиці 

розслідуванні кримінальних правопорушень. 

11. Криміналістичне дослідження документів, виготовлених за допомогою 

принтерів. 

12. Описзовнішності особи, його сутність і використання у практиці 

розслідування кримінальних правопорушень. 

13. Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами 

та засобами інформатики. 

14. Застосування спеціальних знань при розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

15. Сучасні види криміналістичних експертиз, їх значення для розслідування 

кримінальних правопорушень. 

16. Техніко-криміналістичне дослідження грошових знаків. 

17. Сучасні можливості використання матеріалів відео-звукозапису у практиці 

розслідування кримінальних правопорушень. 

18. Дослідження слідів вогнепальної зброї і боєприпасів, їх використання у 

процесі доказування. 

19. Криміналістичне дослідження об’єктів, перероблених у вогнепальну 

зброю. 

20. Джерела, засоби та методи дослідження слідів особи підозрюваного.  

21. Техніко-криміналістичне дослідження документів і грошових знаків. 

22. Криміналістичне дослідження транспортних засобів. 
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23. Тенденції розвитку іноземної криміналістичної техніки. 

24. Судово-технічне дослідження документів нового покоління. 

25. Використання біометричних технологій в дактилоскопії. 

 

 

 

Розділ 3. Криміналістична тактика 

26. Використання знань  психології під час проведення слідчих дій.  

27. Участь працівників Експертної служби МВС України у кримінальному 

провадженні. 

28. Особливості організації та проведення окремих тактичних операцій під час 

розслідування кримінальних правопорушень. 

29. Порядок і особливості взаємодії під час роботи слідчо-оперативної групи 

на місці події. 

30. Слідчі версії в плануванні розслідування. 

31. Сутність і завдання огляду місця події. 

32. Особливості огляду місця події під час розслідування вбивств на 

замовлення.  

33. Особливості слідчого огляду при розслідуванні крадіжок, грабежів та 

розбоїв.  

34. Використання безпілотних повітряних апаратів («дронів») під час огляду 

на відкритій місцевості. 

35. Тактичні особливості проведення огляду місця події у випадках вчинення 

кримінальних правопорушень із застосуванням вибухових пристроїв. 

36. Тактичні прийоми викриття осіб, що дають неправдиві свідчення. 

37. Конфлікти в діяльності слідчого та способи їх подолання. 

38. Слідчий огляд комп'ютерних об'єктів. 

39. Тактика допиту при посиланні допитуваного на алібі,  способи перевірки 

алібі. 

40. Тактичні особливості проведення огляду місця події  за фактом пожежі. 

41. Тактичні особливості проведення огляду місця події у надзвичайних 

ситуаціях. 

42. Загальні положення тактики допиту, його види. 

43. Тактика допиту у конфліктних слідчих ситуаціях. 

44. Тактичні особливості проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб. 

45. Тактичні особливості подолання протидії розслідуванню кримінальних 

правопорушень при наданні свідомо неправдивих показань. 

46. Організація, тактичні та психологічні особливості проведення обшуків при 

розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами. 

47. Особливості тактики проведення слідчого експерименту при розслідуванні 

дорожньо-транспортної події. 

48. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх 

діяльності. 
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49. Використання спеціальних знань під час проведення слідчих 

експериментів.  

50. Тактика викриття організатора злочинного угруповання. 

51. Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів. 

52. Застосування «БПЛА» при проведенні окремих слідчих розшукових дій. 

53. Огляд місця події за фактами вбивств на об’єктах залізничного 

транспорту. 

 

 

Розділ 4. Криміналістична методика 

54. Зміст криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень. 

55. Криміналістична характеристика вимагань на сучасному етапі. 

56. Кореляційні зв'язки між елементами криміналістичної характеристики та їх 

використання у методиці розслідування вбивств. 

57. Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним 

отриманням банківських кредитів. 

58. Криміналістична профілактика як структурний елемент методики 

розслідування злочинів. 

59. Використання взаємозв’язків між потерпілим і організованою злочинною 

групою в процесі розслідування кримінальних правопорушень. 

60. Актуальні питання криміналістичної характеристики кримінальних 

правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп`ютерів), систем та комп’ютерних мереж. 

61. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері 

обігу наркотичних засобів на сучасному етапі розвитку суспільства.  

62. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, які посягають на 

права інтелектуальної власності. 

63. Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у 

розслідуванні кримінальних правопорушень. 

64. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних 

ушкоджень. 

65. Розслідування вбивств при відсутності трупа. 

66. Розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми. 

67. Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням. 

68. Розслідування викрадення людини. 

69. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та 

перевищень влади або службових повноважень. 

70. Розслідування злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспортних засобів. 

71. Розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток. 

72. Розслідування злочинів, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв. 

73. Розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, 

цінностей та цінних паперів. 
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74. Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку 

на додану вартість. 

75. Розслідування злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного 

законодавства. 

76. Розслідування злочинів, пов'язаних із виготовленням і збутом 

фальсифікованих алкогольних напоїв. 

77. Розслідування злочинних порушень авторського і суміжних прав. 

78. Розслідування контрабанди культурних цінностей. 

79. Розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. 

80. Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених при наданні 

медичної допомоги. 

81. Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом кредитних 

банківських операцій. 

82. Розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих 

злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. 

83. Розслідування незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами. 

84. Розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

85. Розслідування підроблення документів та їх використання у сфері 

підприємництва. 

86. Розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів. 

87. Розслідування фіктивного підприємництва. 

88. Розслідування сучасних видів шахрайства. 

89. Розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами. 

90. Розслідування шахрайств, пов'язаних з відчуженням приватного житла. 

91. Розслідування розбійних нападів, вчинених організованими злочинними 

угрупованнями. 

92. Особливості проведення слідчих  (розшукових) дій при наданні 

(отриманні) взаємної правової допомоги при розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

93. Розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою. 

94. Розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон. 

95. Розслідування порушень правил безпечного використання промислової 

продукції або безпечної експлуатації будівель та споруд. 

96. Розслідування порушень правил пожежної безпеки. 

97. Розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним 

або фармацевтичним працівником. 

98. Розслідування розкрадань, учинених службовими особами у сфері 

будівництва. 

99. Розслідування фінансових злочинів, учинених з використанням 

електронної валюти. 



5 

 

100. Розслідування створення непередбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань. 

101. Залучення спеціаліста під час розслідування злочинів, учинених 

непередбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями. 

102. Розслідування вбивств минулих років. 

103. Розслідування шахрайств, учинених шляхом використання електронно-

обчислювальної техніки. 

104. Розслідування за фактами незаконного видобування корисних копалин. 

105. Розслідування незаконної лікувальної діяльності. 

106. Розслідування злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень. 

107. Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з фіктивним 

підприємництвом та діяльністю «конвертаційних центрів». 

108. Розслідування злочинів, що посягань на індивідуальні трудові права. 

109. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти 

безпеки виробництва. 

110. Розслідування злочинів проти безпеки виробництва. 

111. Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами. 

112. Розслідування підкупу виборця, учасника референдуму та інших злочинів 

проти виборчих прав. 

113. Розслідування знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів 

транспортного засобу. 

114. Розслідування зловживань владою або службовим становищем, учинених 

працівниками органів внутрішніх справ. 

115. Розслідування злочинів у сфері будівництва. 

116. Розслідування шахрайств, учинених у сфері функціонування електронних 

розрахунків. 

117. Розслідування злочинів у сфері функціонування банківських платіжних 

карток. 

118. Розслідування злочинів, учинених з використанням шкідливих 

програмних чи технічних засобів. 

119. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу засобів захисту 

рослин, у тому числі пестицидів і агрохімікатів, та недопущення їх незаконного 

обігу. 

120. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу 

лікарських засобів і виробів медичного призначення. 

121. Участь спеціаліста під час розслідування розкрадань вантажів на 

залізничному транспорті. 

122. Помилки учасників кримінального провадження при складанні  

протоколів слідчих (розшукових) дій. 

123. Експертні помилки: сутність, види та шляхи подолання. 

124. Типові помилки учасників кримінального провадження при проведенні 

допиту. 

125. Типові помилки учасників кримінального провадження при проведенні 

слідчих (розшукових) дій. 
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126. Тактика проведення допиту слідчим за участю адвоката-захисника. 

127. Тактика проведення слідчого експерименту слідчим за участю адвоката-

захисника. 

128. Тактика проведення пред’явлення для впізнання особи за участі адвоката-

захисника. 

129. Вплив практики Європейського суду з захисту прав людини на тактику 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

130. Криміналістична тактика у адвокатській діяльності. 

131. Висновок експерта у системі криміналістичної інформації. 

132. Криміналістичне дослідження слідів: проблеми теорії та практики. 

133. Судова експертиза звуко- та відео запису у кримінальному провадженні. 

134. Методологічні засади забезпечення криміналістичного дослідження 

документів. 

 

Тематика наукових робіт з криміналістики іноземною мовою 

1. Mistakesintheprotocolforconductinginvestigative (search) actions. 

2. Expertmistakes: thenature, typesandwaysofovercoming. 

3. Typicalmistakesduringinterrogation. 

4. Typicalmistakesduringinvestigative (search) actions. 

5. Tacticsofinterviewingwiththeparticipationof a lawyer. 

6. Tacticsofholdinganinvestigativeexperimentwiththeparticipationof a lawyer. 

7. Thetacticsofmaking a statementwiththeparticipationof a lawyer. 

8. Internationalstandardsfortheobservanceofhumanrightsduringtheinvestigationofcri

minalproceedings. 

9. Useofforensictacticsduringtheexerciseofthelawyer'sarea. 

10. Expertopinionas a sourceofevidence. 

11. Forensicstudyoftraces: problemsoftheoryandpractice. 

12. Trialodorology: theoreticalandpracticalproblemsofapplication. 

13. Рroblematicissuesofengineeringandtransportexpertiseonthestudyofcircumstancesa

ndthemechanismofroadaccidents. 

 

Примітка. 

1. Тема наукової роботи може бути змінена або уточнена за погодженням із 

безпосереднім науковим керівником, з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку науки криміналістики. 

2. Наукова робота за погодженням із науковим керівником може бути 

виконана здобувачем вищої освіти іноземною мовою. 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри криміналістики на 

судової медицини (протокол № 2 від 06.09.2018). 

 

 


