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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
 
Основною метою вищої освіти є забезпечення фундамен-

тальної наукової, професійної та практичної підготовки фахівців, 
формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний  
розвиток  особистості  як  найвищої цінності  суспільства. 

Це завдання чітко сформульовано в Законі України 
“Про освіту” та у Державній національній програмі “Освіта” 
(Україна ХХІ століття), які визначають зміст і форми навчаль-
ної, дослідницької і виховної роботи молоді, що навчається у 
вищих навчальних закладах.  

Підвищення якості підготовки спеціалістів, здатних, у 
свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати 
серйозні наукові завдання, йти у рівень з передовими ідеями тео-
рії і практики боротьби зі злочинністю забезпечується шляхом 
проведення науково-дослідної роботи, яка сприяє поглибленому 
вивченню актуальних питань криміналістики, пов’язана з аналі-
зом судово-слідчої практики, пошуком нових способів і засобів 
оптимізації розслідування злочинів. Тому важливо саме у навча-
льному закладі прищепити студентам смак до наукових дослі-
джень, привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно. 

Здійснення науково-дослідної роботи надає  студентам 
можливість вчитися аналізувати, узагальнювати, виокремлюва-
ти головне, розмірковувати, робити висновки, що допомагає 
оволодіти тими логічними операціями, які знадобляться в май-
бутньому для самостійного вирішення проблем, пов’язаних з їх 
професійною діяльністю.  

П і д  н а у к о в о - д о с л і д н о ю  р о б о т ою  с т у д е н -
т і в  з  н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и  “К р и м і н а л і с т и -
к а ”  с л і д  р о з у м і т и  т е о р е т и ч н у  р о з у м о в у  д і я -
л ь н і с т ь  о с о б и ,  я к а  в к лю ч а є  д о  с е б е  е л е м е н т  
т в о р ч о с т і  і  п о л я г а є  у  г л и б о к о м у  п і з н а н н і  
п р о б л е м н и х  п и т а н ь  к р и м і н а л і с т и ч н о ї  н а у к и ,  
о з н а й о м л е н н і  з  р е з у л ь т а т а м и  о с т а н н і х  д о с я г -
н е н ь  у  ц і й  г а л у з і  т а  п р о п о н у в а н н і  н о в и х  о б -
ґ р у н т о в а н и х  р е к о м е н д а ц і й  д л я  о п т и м і з а ц і ї  
п р о т и д і ї  з л о ч и н н о с т і .  
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Мета науково-дослідної роботи студентів – підготовка 
інтелектуала, здатного до системного і широкого мислення; та-
кого, що володіє основами теорії юридичної науки і творчої 
діяльності; має практичні навички збору, оброблення та аналізу 
емпіричних даних, результатів наукових досліджень, спромож-
ного до самостійної генерації ідей, наділеного здібностями до 
наукових узагальнень і прогнозів і в змозі на високому науко-
вому рівні  проводити  фундаментальні,  пошукові  і  прикладні  
наукові дослідження. 

Науково-дослідна робота – це самостійне творче висвіт-
лення актуальних проблем криміналістики, яке ґрунтується на 
використанні чинного законодавства, аналізі монографічної лі-
тератури, наукових статей, слідчої та судової практики. Резуль-
татом дослідження є висловлення авторської позиції студента 
щодо сутності розглянутої проблеми, надання висновків за ре-
зультатами особисто проведеного узагальнення судово-слідчої 
практики за обраним напрямком дослідження, пропозиції щодо 
вирішення дискусійних теоретичних та практичних питань. Ви-
світлення питань теми бажано ілюструвати прикладами з судо-
во-слідчої практики. 

Студентом на власний розсуд може бути обрана будь-
яка з тем наукового дослідження проблемного характеру, орієн-
товний перелік яких наводиться у цьому виданні, та яка відзна-
чається новизною. Обрана тема та план науково-дослідної ро-
боти мають бути узгоджені з науковим керівником та розпоряд-
ком роботи наукового гуртка з криміналістики.  

Результати підготовленої роботи мають бути оприлюд-
нені та обговорені на засіданні наукового гуртка або конферен-
ції, зроблені висновки можуть бути висвітлені у статтях та тезах 
наукових доповідей.  
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ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
 
Науково-дослідна робота, проведена студентом, оформ-

люється у вигляді рукопису, що має відповідну структуру, і ви-
конується згідно з вимогами, викладеними нижче. Зміст роботи 
передається стисло, логічно й аргументовано, а висновки містять 
результати дослідження, формулювання розв’язаної наукової 
проблеми, її значення для науки та практики.  

При оформленні роботи слід додержуватись таких вимог: 
1) робота має бути подана у надрукованому вигляді та 

підписана автором. Текст друкується за допомогою комп’ютера 
на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297), 
через 1,5 інтервали між рядками, шрифт Times New Roman 14. 

При виконанні роботи кількість рядків тексту на сторін-
ці має становити не менше 30-ти. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля та-
ких розмірів: ліве – н е  м е нш е : 30 мм; праве – 10 мм; верхнє –  
20 мм, нижнє – 20 мм. Абзацний відступ має дорівнювати п’яти 
знакам. 

Обсяг роботи повинен складати 30-35 с. комп’ютерного 
тексту. У загальний обсяг рукопису перелік літератури не вхо-
дить. Проте всі сторінки роботи підлягають наскрізній нумерації. 

Нумерація сторінок, розділів здійснюється арабськими 
цифрами. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що 
включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титу-
льному аркуші й аркуші, на якому викладений зміст роботи, 
номери сторінок не ставлять, а на наступних сторінках номер 
проставляється в правому верхньому куті. 

При написанні роботи слід робити посилання на кожну 
цитату, запозичену думку, цифру, приклад того автора, у якого 
вони запозичені. Відсутність посилань змушує розглядати ро-
боту як плагіат; 

2) у верхній частині титульного аркушу посередині вка-
зується: “Міністерство освіти і науки України”, “Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого”, “Кафедра 
криміналістики”, “Науково-дослідна робота на тему”, тема. У 
правому нижньому куті: “Роботу виконав (ла)”: прізвище, ім’я 
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та по-батькові автора із зазначенням курсу, факультету та но-
мера академічної групи. Нижче: “Науковий керівник”: наукове 
звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали викладача. По-
середині внизу сторінки: місто та рік написання роботи; 

3) на другій сторінці роботи наводиться  п л а н, який 
містить назву та номери початкових сторінок усіх елементів 
роботи (розділів, підрозділів, висновків та списку використаної 
літератури). Заголовки змісту повинні відповідати заголовкам у 
тексті. 

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми, її 
практична значущість; визначається об’єкт, предмет, мета і за-
вдання наукового дослідження. Коротко характеризується стан 
розробки обраної теми у літературі, який включає до себе най-
більш цінні, актуальні роботи (10-15 авторів). 

Розділи і підрозділи основного тексту з їх назвами (по-
діляються на два чи більше розділів) – є результатом проаналі-
зованого і систематизованого матеріалу, який викладається від-
повідно до змісту. Кожний розділ висвітлює самостійне питан-
ня, а підрозділ – окрему частину цього питання. Наводяться 
приклади з судово-слідчої практики, результати проведеного 
студентом анкетування працівників органів досудового розслі-
дування. 

Висновки до кожного розділу є основними результата-
ми, до яких студент прийшов під час дослідження і розкриття 
проблеми. 

Загальні висновки – підсумок проведеної роботи, який 
надається у вигляді окремих лаконічних положень, рекоменда-
цій, що відповідають поставленим завданням. 

Список використаної літератури. Обов’язковими є по-
силання на використані літературні джерела, а також матеріали 
судово-слідчої практики. При цьому повинні наводитися лише 
фактично використані студентом літературні джерела, поси-
лання на які рекомендується оформлювати згідно з вимогами 
бібліографічного опису друкованих творів. 

Наприкінці роботи поміщається список використаної лі-
тератури, нормативно-правових актів та судово-слідчої практи-
ки. Підрядкові виноски літературних джерел, а також дані ме-
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режі Internet подаються за єдиними стандартизованими прави-
лами бібліографічного опису.  

Виноски можуть бути наскрізні (подаються у тексті у 
квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку 
використаних джерел та номера сторінки; у цьому випадку спи-
сок використаних джерел має базуватися за принципом послі-
довності згадування їх у тексті) або посторінкові (здійснюються 
в кінці кожної сторінки із зазначенням імені автора, назви дже-
рела, видавництва та відповідної сторінки; список використа-
них джерел формується в алфавітному порядку). До роботи мо-
жуть долучатися додатки (схеми, діаграми інший ілюстратив- 
ний матеріал).  

Під час оприлюднення результатів науково-дослідної 
роботи студентом може бути здійснена презентація з викорис-
танням можливостей сучасної комп’ютерної техніки; 

4) основними критеріями підходу до виконання науко-
во-дослідної роботи є: 

 актуальність теми, відповідність її сучасному стану 
криміналістичної науки та перспективам розвитку; 

 чітка характеристика предмета, об’єкта, мети дослі-
дження;  

 вивчення та критичний аналіз монографічних і пері-
одичних видань з теми; 

 вивчення та характеристика історії досліджуваної 
проблеми та її сучасного стану; 

 відображення прикладів та результатів узагальнення 
судово-слідчої практики, анкетування працівників органів кри-
мінальної юстиції;  

 узагальнення результатів проведеного дослідження 
та надання обґрунтованих практичних рекомендацій; 

5) стисле узагальнення інформації за темою досліджен-
ня висловлюється у формі доповіді.  Д о п о в і д ь  – інформа-
ційне повідомлення з досліджуваної проблеми, а саме: скороче-
ний огляд матеріалу, викладеного у самостійній письмовій  
роботі – рукописі, який містить авторську думку та отримані 
результати. Обсяг доповіді не повинен перевищувати 5 – 7 с. 
комп’ютерного тексту (разом із наочним матеріалом). Крім  
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презентації, доповідачем може бути підготовлений роздаваль-
ний матеріал, що включає до себе презентацію доповіді та/або 
додаткову інформацію не відображену у презентації. На допо-
відь відводиться 7 – 10 хвилин.  

Обговорення поданих науково-дослідних робіт відбува-
ється на засіданнях наукового гуртка з криміналістики, які про-
водяться згідно з графіком, установленим кафедрою.  

Після висвітлення змісту роботи студенту можуть бути 
поставлені запитання, за результатами відповідей на які здійс-
нюється остаточна оцінка роботи. 
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Міністерство освіти і науки України 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 
Кафедра криміналістики 

 
 
 
 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

Тема: 
 
 
 

Роботу виконав (ла): _____________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові автора роботи, 
курс, факультет, номер академічної групи) 
 
 
Науковий керівник:______________ 
_______________________________ 
(наукове звання, науковий ступінь,  
прізвище та ініціали викладача) 

 
 
 
 
 
 

Харків  
20___  
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 

З КУРСУ “КРИМІНАЛІСТИКА” 
 

І. Загальнотеоретичні проблеми криміналістики 
 
1. Предмет науки криміналістики. 
2. Закономірності, які вивчаються криміналістикою. 
3. Механізм вчинення злочину і загальні закономір-

ності його відображення. 
4. Принципи криміналістики. 
5. Методи криміналістики. 
6. Моделювання при розслідуванні злочинів. 
7. Ідентифікація як метод криміналістики. 
8. Історія розвитку криміналістики. 
9. Сучасні тенденції розвитку науки криміналістики. 
10. Криміналістика в інших країнах: історія розвитку і 

сучасний стан. 
11. Криміналістика в системі наукових знань. 
12. Наукові уявлення про природу криміналістики. 
13. Використання криміналістики у судовому прова-

дженні. 
14. Використання криміналістики в цивільному і госпо-

дарському процесі. 
15. Система окремих криміналістичних теорій. 
16. Теорія криміналістичного прогнозування. 
17. Криміналістична діагностика. 
18. Криміналістична профілактика злочинів. 
19. Криміналістична систематика. 
20. Криміналістична ситуалогія. 
21. Криміналістичне вчення про подолання протидії 

розслідуванню. 
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II. Криміналістична техніка 
 
1. Наукові основи криміналістичної техніки. 
2. Критерії допустимості техніко-криміналістичних за-

собів і прийомів. 
3. Засоби криміналістичної техніки в судово-слідчій та 

експертній практиці. 
4. Польова криміналістика і її практичне застосування. 
5. Основні напрямки використання комп’ютерних тех-

нологій у криміналістиці. 
6. Використання автоматизованих інформаційно-

пошукових систем в розслідуванні злочинів. 
7. Проблеми використання поліграфа у розкритті і роз-

слідуванні злочинів. 
8. Використання можливостей поліграфа в оператив-

но-розшуковій діяльності.  
9. Судова фотографія, її предмет та методи. 
10. Особливості фотозйомки на місці події. 
11. Упізнавальна фотозйомка живих осіб і трупів. 
12. Фотозйомка трупа і окремих слідів на місці події. 
13. Репродукційна фотозйомка документів – речових доказів. 
14. Макро- і мікрофотозйомка речових доказів. 
15. Фотозйомка слідів і речових доказів. 
16. Фотозйомка у несприятливих умовах. 
17. Можливості використання цифрової фотографії в 

розслідуванні злочинів. 
18. Застосування відеозапису при розслідуванні злочинів. 
19. Процесуальні і тактичні прийоми використання  

відеозапису при розслідуванні особливо небезпечних злочинів. 
20. Застосування звукозапису у досудовому розсліду-

ванні і в суді. 
21. Підготовка та призначення судово-фототехнічної 

експертизи. 
22. Сучасні можливості дослідження звукових слідів. 
23. Експертне дослідження відеозаписів. 
24. Сучасні можливості 3D моделювання в криміна-

лістиці (напрями використання). 
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25. Трасологія як галузь криміналістичної науки, її  
завдання. 

26. Криміналістичне вчення про механізми слідоутво-
рення. 

27. Актуальні проблеми трасологічних досліджень. 
28. Об’єкти трасологічних досліджень та їх ідентифіка-

ційні ознаки. 
29. Сучасні можливості та шляхи подальшого розвитку 

трасологічних досліджень. 
30. Сліди рук, їх ідентифікаційне значення.  
31. Методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення 

слідів рук.  
32. Дактилоскопічна експертиза. 
33. Поро- і еджеоскопія в дактилоскопічних дослідженнях. 
34. Використання мікрослідів при розслідуванні злочинів. 
35. Підготовка та призначення криміналістичної експер-

тизи мікрослідів (мікрооб’єктів). 
36. Судова балістика та її значення в слідчій практиці. 
37. Актуальні проблеми судової балістики.  
38. Зброя як об’єкт судово-балістичного  дослідження: 

класифікація і слідоутворюючі деталі. 
39. Встановлення виду та системи зброї за боєприпаса-

ми та слідами пострілу.  
40. Криміналістичне дослідження газової зброї і слідів її 

застосування. 
41. Ідентифікація зброї за кулями і гільзами. 
42. Сліди пострілу та їх значення у встановленні обста-

вин події. 
43. Виявлення, огляд, фіксація, вилучення зброї та слі-

дів пострілу на місці події.  
44. Експертиза зброї та слідів і обставин її використання.  
45. Поняття вибуху, збирання та дослідження його слідів. 
46. Криміналістичне дослідження вибухових пристроїв. 
47. Вибухотехнічна експертиза. 
48. Актуальні проблеми дослідження холодної зброї. 
49. Підготовка та призначення криміналістичної експер-

тизи холодної зброї. 
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50. Актуальні проблеми дослідження документів. 
51. Види підробки документів та їх розпізнавання. 
52. Слідчий огляд документів та їх попереднє дослід-

ження. 
53. Дослідження документів в інфрачервоних і ультра-

фіолетових променях.  
54. Методика дослідження відбитків печаток і штампів. 
55. Криміналістичне дослідження документів, виготов-

лених за допомогою принтерів. 
56. Криміналістичне дослідження документів, що по-

свідчують особу. 
57. Криміналістичне дослідження підроблених грошо-

вих знаків. 
58. Підготовка матеріалів для призначення технічної 

експертизи документів. 
59. Письмо як об’єкт криміналістичного дослідження. 
60. Ознаки письма і почерку та їх ідентифікаційне зна-

чення. 
61. Актуальні проблеми дослідження письма. 
62. Теоретичні основи ідентифікації особи за ознаками 

письмової мови. 
63. Лінгвістична експертиза мовлення. 
64. Загальна методика дослідження почерку та шляхи її 

вдосконалення. 
65. Сучасний стан та тенденції розвитку почеркознавчої 

експертизи. 
66. Дослідження зміненого почерку. 
67. Судова експертиза підписів. 
68. Криміналістичне дослідження рукописних текстів з 

метою встановлення властивостей особи виконавця. 
69. Підготовка та призначення почеркознавчої експер-

тизи (почерку і підписів). 
70. Судова габітологія та її значення у розслідуванні 

злочинів. 
71.  “Словесний портрет”, його сутність та використан-

ня в слідчій і оперативно-розшуковій роботі. 
72. Сучасні можливості та методи ідентифікації людини 

за ознаками зовнішності.  
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73. Вчення про кримінальну реєстрацію. 
74. Криміналістичні обліки: виникнення, розвиток та 

значення в розкритті та розслідуванні злочинів. 
75. Види криміналістичних обліків, що функціонують в 

Україні; форми та об’єкти обліку. 
76. Алфавітний і дактилоскопічний облік осіб: порядок 

функціонування і можливості використання в розслідуванні 
злочинів. 

77. Використання слідчим в процесі розслідування ін-
формаційно-довідкових та оперативно-розшукових криміна-
лістичних обліків. 

78. Сучасний стан та тенденція розвитку і вдосконален-
ня кримінальної реєстрації. 

79. Криміналістична одорологія в розслідуванні злочи-
нів (актуальні проблеми і перспективи розвитку). 

80. Техніко-криміналістичні засоби роботи з запахови-
ми слідами (особливості та проблеми використання). 

81. Специфіка роботи зі слідами біологічного похо-
дження на місці події.  

82. Біометричні технології в діяльності органів досудо-
вого розслідування.  

83. Проблеми допустимості використання у криміналь-
ному судочинстві “нетрадиційних знань”. 

84. Техніко-криміналістичне забезпечення зняття інфор-
мації з транспортних телекомунікаційних мереж. 

85. Застосування технічного обладнання зняття інфор-
мації з електронних інформаційних систем. 

 
III. Криміналістична тактика 

 
1. Теоретичні основи криміналістичної тактики. 
2. Криміналістична тактика і кримінально-процесуаль- 

ний закон. 
3. Предмет і функції криміналістичної тактики. 
4. Теоретичні основи планування розслідування зло-

чинів. 
5. Основи планування та програмування слідчої діяль-

ності. 
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6. Наукова організація праці слідчого. 
7. Вчення про криміналістичні версії. 
8. Логіка в побудові слідчих версій. 
9. Слідчі версії і планування розслідування злочинів. 
10. Типова слідча версія: поняття та значення у розслі-

дуванні злочинів. 
11. Тактико-криміналістичне забезпечення розслідуван-

ня злочинів.  
12. Організаційно-тактичні прийоми використання ре-

зультатів ОРД в розслідуванні злочинів.  
13. Тактичні основи розшукової діяльності. 
14. Тактичні засоби: поняття, класифікація, допусти-

мість. 
15. Взаємозв’язок слідчої тактики і психології. 
16. Прийоми криміналістичної тактики, засновані на 

наукових положеннях психології. 
17. Тактичні прийоми, засновані на НОП (науковій ор-

ганізації праці).  
18. Тактичні прийоми, засновані на наукових положен-

нях логіки. 
19. Критерії допустимості тактичних засобів і прийомів. 
20. Правові та моральні засади формування тактичних 

прийомів. 
21. Слідчі ситуації і їх тактичне значення. 
22. Класифікація тактичних прийомів і критерії їх допу-

стимості. 
23. Рефлексивне мислення та управління в слідчій так-

тиці (тактиці окремих слідчих дій). 
24. Переконання і примус в структурі слідчої тактики. 
25. Психологічний вплив, його правомірність і допус-

тимість в криміналістичній тактиці. 
26. “Психологічні пастки” та критерії їх допустимості в 

слідчій тактиці. 
27. Фактор раптовості та форми його використання в 

процесі розслідування злочинів. 
28. Типові системи тактичних прийомів проведення 

окремих слідчих дій. 
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29. Тактичні комбінації. 
30. Тактичні операції при розслідуванні злочинів. 
31. Тактична операція “Атрибуція трупа”. 
32. Тактична операція “Виявлення та викриття підозрю-

ваного” (по окремих категоріях злочинів).  
33. Тактична операція “Затримання”.  
34. Тактична операція “Захист доказів”.  
35. Тактична операція “Перевірка алібі”. 
36. Тактична операція “Перевірка показань особи, яка 

визнала себе винною у вчиненні злочину” (по окремих катего-
ріях злочинів). 

37. Тактична операція “Розшук”.  
38. Тактичне рішення.  
39. Тактичний ризик.  
40. Професійне спілкування в діяльності слідчого. 
41. Захисник в кримінальному судочинстві: тактико-

криміналістичний аспект. 
42. Тактика захисту підозрюваного (обвинуваченого) у 

кримінальному судочинстві. 
43. Тактика професійного захисту у кримінальних справах. 
44. Тактика взаємодії слідчого з громадськістю та вико-

ристання ЗМІ при розслідуванні злочинів. 
45. Тактика державного обвинувачення в суді першої 

інстанції. 
46. Конфлікти в діяльності слідчого та способи їх вирі-

шення. 
47. Криміналістичні способи встановлення наявності “кон-

фліктів інтересів” між учасниками кримінального судочинства. 
48. Тактичні прийоми, спрямовані на нейтралізацію 

протидії розслідуванню. 
49. Тактико-криміналістичні методи та засоби встанов-

лення особи злочинця в процесі розслідування злочинів. 
50. Тактика затримання підозрюваного.  
51. Тактика попередньої перевірки повідомлення про 

злочин. 
52. Тактико-психологічні аспекти слідчого огляду у до-

судовому розслідуванні. 
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53. Огляд місця події: правові, наукові основи і тактика 
проведення. 

54. Тактика застосування техніко-криміналістичних за-
собів під час огляду місця події. 

55. Слідчий огляд комп’ютерної техніки. 
56. Слідчий огляд релігійних закладів та предметів ре-

лігійного культу. 
57. Тактика огляду місця вибуху.  
58. Тактика огляду трупа. 
59. Участь спеціаліста в огляді місця події. 
60. Тактико-психологічні основи освідування.  
61. Обшук: проблеми ефективності та доказового зна-

чення. 
62. Процесуально-тактичні проблеми обшуку. 
63. Тактико-психологічні аспекти обшуку у досудовому 

розслідуванні. 
64. Тактика обшуку транспортних засобів. 
65. Тактика обшуку у житлових приміщеннях. 
66. Ідеальні сліди в криміналістиці. 
67. Тактико-психологічні аспекти допиту. 
68. Теоретичні основи класифікації запитань у криміна-

лістиці. 
69. Тактичні прийоми допиту: порівняльний аналіз. 
70. Психологічні особливості показань неповнолітніх 

осіб.  
71. Типові помилки в показаннях неповнолітніх і такти-

ка їх виявлення. 
72. Тактика допиту неповнолітніх. 
73. Психологічні особливості показань свідків-

очевидців. 
74. Тактика допиту в конфліктній ситуації. 
75. Тактика допиту осіб, які посилаються на алібі; спо-

соби перевірки алібі. 
76. Тактичні прийоми встановлення винної обізнаності 

допитуваного, який не бажає надавати правдиві показання. 
77. Тактичні прийоми викриття осіб, що дають неправ-

диві показання.  
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78. Тактичні прийоми, спрямовані на встановлення 
психологічного контакту. 

79. Тактичні прийоми, спрямовані на нейтралізацію до-
бросовісних помилок в показаннях допитуваних. 

80. Тактика допиту рецидивістів та професійних злочинців. 
81. Участь спеціаліста при допиті. 
82. Тактика одночасного допиту двох і більше осіб. 
83. Тактичні особливості допиту обізнаних осіб. 
84. Впізнання в практиці розшуку людини і розсліду-

вання злочинів.  
85. Тактика пред’явлення для впізнання живих осіб. 
86. Тактика пред’явлення для впізнання поза візуаль-

ним спостереженням. 
87. Тактика пред’явлення для впізнання трупів та їх ча-

стин. 
88. Тактика слідчого експерименту при розслідуванні 

окремих видів злочинів.  
89. Тактика проведення втручання у приватне спілку-

вання. 
90. Тактика зняття інформації з електронних інформа-

ційних систем і використання результатів цієї негласної слідчої 
дії в розслідуванні злочинів. 

91. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій у ре-
жимі відеоконференції. 

92. Особливості тактики проведення слідчих (розшуко-
вих) дій з використанням телекомунікаційних технологій. 

93. Криміналістичне вчення про спеціальні знання обі-
знаних осіб. 

94. Кримінально-процесуальні і криміналістичні аспек-
ти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. 

95. Кримінально-процесуальні і криміналістичні аспек-
ти участі спеціаліста-психолога на стадії досудового розсліду-
вання. 

96. Тактичні особливості участі експерта (спеціаліста) в 
розслідуванні злочинів. 

97. Форми використання спеціальних знань в розсліду-
ванні злочинів. 
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98. Тактичні особливості призначення і проведення по-
вторних, додаткових, комплексних і комісійних експертиз.  

99. Тактика одержання зразків для експертного дослі-
дження. 

100. Тактика оцінки висновків судових експертиз. 
101. Ідентифікаційні та інші види експертних дослі-

джень в криміналістиці. 
102. Моделювання в судовій експертизі. 
103. Кібернетика і криміналістична експертиза. 
104. Інженерно-транспортна: автотехнічна експертиза.  
105. Генотипоскопічна експертиза та інші новітні ме-

тоди дослідження доказів. 
106. Комп’ютерно-технічна експертиза. 
107. Телекомунікаційна експертиза. 
108. Експертиза голограм. 
109. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин 

та виробів. 
110. Одорологічна експертиза. 
111. Психологічна експертиза. 
112. Призначення та проведення експертизи бухгал-

терського та податкового обліку. 
113. Експертиза комерційної таємниці (ноу-хау) і раці-

оналізаторських пропозицій. 
114. Тактика судового слідства.  
115. Тактика перехресного допиту. 
116. Слідчі помилки: поняття, класифікація та шляхи 

усунення. 
 

IV. Методика розслідування окремих видів злочинів 
 
1. Наукові основи методики розслідування злочинів. 
2. Криміналістична класифікація злочинів. 
3. Криміналістична характеристика злочинів як еле-

мент методики їх розслідування. 
4. Використання даних криміналістичної характерис-

тики в розслідуванні злочинів. 
5. Криміналістичне вчення про слідчі ситуації. 
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6. Криміналістичне вчення про спосіб злочину. 
7. Спосіб вчинення злочину і можливості прогнозу-

вання психологічних властивостей невстановленого злочинця. 
8. Криміналістичне вчення про приховування злочину. 
9. Інсценування злочину: сутність і методи розкриття. 
10. Криміналістичні аспекти вивчення особи злочинця в 

процесі розслідування. 
11. Криміналістична віктимологія. 
12. Виявлення та усунення причин і умов, що сприяли 

вчиненню злочинів, в стадії досудового слідства. 
13. Теоретичні аспекти взаємодії слідчого з “іншими 

учасниками кримінального судочинства”. 
14. Слідча і слідчо-оперативна групи: проблеми взаємо-

дії слідчих і органів дізнання при їх функціонуванні. 
15. Слідчі бригади як форма організації розслідування. 
16. Алгоритмізація слідчої діяльності. 
17. Тактичні особливості проведення слідчих дій (огля-

ду, допиту та ін.) при розслідуванні окремих видів і різновидів 
злочинів (убивств, розкрадань, крадіжок та ін.). 

18. Тактика проведення огляду місця події при розслі-
дуванні окремих видів злочинів. 

19. Тактичні особливості призначення і проведення су-
дових експертиз по окремих категоріях злочинів. 

20. Криміналістична класифікація вбивств та особливо-
сті методики розслідування їх окремих видів. 

21. Методика розслідування вбивств, вчинених з метою 
заволодіння житлом. 

22. Методика розслідування вбивств, вчинених з метою 
заволодіння зброєю.  

23. Методика розслідування вбивств, вчинених на залі-
зничному транспорті. 

24. Методика розслідування вбивств, вчинених під час 
відкритих сутичок між організованими злочинними групами. 

25. Методика розслідування вбивств, пов’язаних з па-
дінням потерпілого з висоти. 

26. Методика розслідування вбивств, пов’язаних із за-
хопленням заручників. 
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27. Особливості розслідування вбивств, вчинених з ви-
користанням вибухових пристроїв і вибухових речовин.  

28. Особливості розслідування вбивств, вчинених з сек-
суальних мотивів. 

29. Методика розслідування вбивств, пов’язаних з роз-
членуванням. 

30. Методика розслідування вбивств, прихованих ін-
сценуванням нещасного випадку (самогубства). 

31. Негативні обставини: поняття, види, роль у розслі-
дуванні злочинів. 

32. Розслідування вбивств, вчинених з мотивів кровної 
помсти. 

33. Розслідування вбивств “на замовлення”. 
34. Використання спеціальних знань при розслідуванні 

вбивств. 
35. Методика розслідування дітовбивств. 
36. Криміналістичний аналіз серійних вбивств (кримі-

налістична характеристика серійних вбивств). 
37. Серійні вбивства як об’єкт вивчення психології і 

криміналістики. 
38. Основи методики розслідування серійних вбивств. 
39. Криміналістичні засоби і методи виявлення серій-

них злочинців. 
40. Використання судово-медичних знань при розсліду-

ванні злочинів проти життя та здоров’я людини. 
41. Основи методики розслідування зґвалтувань. 
42. Розслідування зґвалтувань, вчинених групою непов-

нолітніх. 
43. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених 

відносно малолітніх. 
44. Використання природничонаукових знань при роз-

слідуванні насильницьких злочинів. 
45. Розслідування доведення до самогубства. 
46. Методика розслідування торгівлі людьми. 
47. Розслідування викрадень людей. 
48. Розслідування квартирних крадіжок.  
49. Розслідування крадіжок, вчинених групою осіб. 
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50. Методика розслідування крадіжок, вчинених гру-
пою неповнолітніх. 

51. Огляд місця події при розслідуванні крадіжок зі 
зломом. 

52. Розслідування розбоїв, пов’язаних з проникненням у 
житло.  

53. Криміналістичний аналіз способів шахрайства. 
54. Розслідування шахрайства в сфері обігу житла. 
55. Розслідування шахрайства в сфері обігу цінних па-

перів. 
56. Розслідування шахрайства, вчиненого у сфері еко-

номіки та фінансів. 
57. Розслідування шахрайства, що вчиняється з викори-

станням доступу до комп’ютерних мереж. 
58. Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним 

відчуженням житла громадян. 
59. Розслідування вимагання. 
60. Розслідування привласнення, розтрати майна або за-

володіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 
що вчиняються у банківській сфері.  

61. Розслідування привласнення, розтрати майна або за-
володіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 
що вчиняються у сфері м’ясопереробної промисловості.  

62. Розслідування привласнення, розтрати майна або за-
володіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 
що вчиняються у сфері торгівлі. 

63. Основи методики розслідування злочинів у сфері 
господарської діяльності (на прикладі конкретного складу зло-
чину). 

64. Розслідування незаконного використання інсайдер-
ської інформації. 

65. Розслідування контрабанди. 
66. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одер- 

жаних злочинним шляхом. 
67. Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. 
68. Розслідування ухилення від сплати податків, зборів 

та інших обов’язкових платежів. 
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69. Розслідування злочинів у сфері випуску і обігу цін-
них паперів. 

70. Особливості розслідування незаконного збирання 
або використання відомостей, що становлять комерційну або 
банківську таємницю. 

71. Розслідування фіктивного підприємництва.  
72. Основи методики розслідування кримінальних пожеж. 
73. Особливості розслідування підпалів та інших зло-

чинів, пов’язаних з виникненням пожеж.  
74. Розслідування та попередження підпалів особистого 

майна громадян.  
75. Пожежно-технічна експертиза. 
76. Особливості розслідування кримінальних вибухів. 
77. Методика розслідування злочинів, учинених із за-

стосуванням вибухових пристроїв. 
78. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з по-

рушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту.  

79. Тактика проведення слідчого експерименту при роз-
слідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки 
дорожнього руху. 

80. Використання спеціальних знань у розслідуванні 
злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  

81. Розслідування злочинних порушень вимог законо-
давства про охорону праці.  

82. Розслідування злочинних порушень правил безпеки 
на будівництві. 

83. Використання спеціальних знань у розслідуванні 
злочинних порушень правил охорони праці на виробництві. 

84. Криміналістична характеристика підроблення доку-
ментів, печаток, штампів та бланків. 

85. Розслідування виготовлення або збуту підроблених 
грошей, цінних паперів та платіжних карток. 

86. Розслідування незаконного виготовлення, збуту і 
розповсюдження порнографічних предметів.  

87. Розслідування злочинних порушень авторського 
права і суміжних прав. 
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88. Особливості розслідування хуліганства. 
89. Розслідування вандалізму. 
90. Розслідування окремих категорій злочинів, пов’яза-

них із здійсненням особою професійної діяльності. 
91. Розслідування службових злочинів. 
92. Основи методики розслідування службових злочи-

нів у митних органах. 
93. Основи методики розслідування одержання непра-

вомірної вигоди (хабарництва).  
94. Криміналістична характеристика одержання непра-

вомірної вигоди (хабарництва). 
95. Особливості розслідування одержання неправомір-

ної вигоди (хабарництва), що вчиняється службовими особами 
правоохоронних органів. 

96. Розслідування провокації підкупу. 
97. Особливості розслідування злочинної діяльності 

працівників правоохоронних органів. 
98. Особливості розслідування злочинів проти правосуддя. 
99. Розслідування втеч з місць позбавлення волі.  
100. Основи методики розслідування терористичних 

актів. 
101. Криміналістичний аналіз тероризму (криміналіс-

тична характеристика тероризму).  
102. Науково-технічні дослідження та експертизи у 

справах про тероризм (використання спеціальних знань при 
розслідуванні тероризму). 

103. Тактика проведення окремих слідчих дій при роз-
слідуванні терористичних актів. 

104. Розслідування бандитизму. 
105. Особливості розслідування злочинів, учинених 

організованою групою. 
106. Висунення і перевірка слідчих версій у справах про 

злочини, що вчиняються організованими злочинними групами. 
107. Злочинна група як об’єкт криміналістичного до-

слідження. 
108. Особливості розслідування злочинів, що вчиня-

ються неповнолітніми. 
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109. Особливості розслідування злочинів, що вчиня-
ються рецидивістами. 

110. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних 
засобів. 

111. Розслідування злочинів у сфері комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку. 

112. Розслідування злочинів у сфері комп’ютерної ін-
формації.  

113. Розслідування злочинів, учинених з використан-
ням засобів комп’ютерної техніки. 

114. Розслідування злочинів, пов’язаних із створенням, 
використанням і розповсюдженням шкідливих програмних та 
технічних засобів для ЕОМ.  

115. Особливості розслідування неправомірного до-
ступу до комп’ютерної інформації. 

116. Особливості проведення слідчих дій при розсліду-
ванні комп’ютерних злочинів. 

117. Специфіка розслідування злочинів у сфері транс-
портних телекомунікаційних мереж. 

118. Розслідування злочинів проти довкілля. 
119. Розслідування злочинних забруднень природного 

середовища. 
120. Розслідування наруги над тілами померлих і міс-

цями їх поховань. 
121. Розслідування озброєних розбоїв і бандитизму.  
122. Розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним 

обігом зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових при-
строїв. 

123. Особливості розслідування нерозкритих злочинів 
минулих років. 

124. Розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним 
використанням або збутом спеціальних технічних засобів отри-
мання інформації.  

125. Розслідування злочинів по “гарячих слідах”. 
126. Розслідування злочинів, прихованих інсценуванням. 
127. Особливості розслідування злочинів, учинених 

особами з дефектами психіки. 
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