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ПІДГОТОВКА І АТЕСТАЦІЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ:
ДИСЕРТАЦІЇ, ВИКОНАНІ І ЗАХИЩЕНІ
НАУКОВЦЯМИ, СПІВРОБІТНИКАМИ
ТА ЗДОБУВАЧАМИ НАУКОВИХ
СТУПЕНІВ

Дисертації науковців Харківського Імператорського
університету у XIX — на початку XX ст.

ВЛАДИМІРОВ ЛЕОНИДЪ ЕВСТАФЬЕВИЧЕ
О значеній врачей-экспертовъ въ судопроизводства
Выполнена и защищена в Императорском Харьковском Университе
те в 1870 г.
Оппоненты:
Палюмбецкій А. И., доктор права, профессор;
Каченовскій Д. И., доктор права, профессор.
В диссертации уделено внимание юридическому понятию эксперти
зы и различных подходам в ее понимании в литературе по уголовно
му судопроизводству. Особый интерес в данной работе представляет
* Training and certification of academic staff: theses, prepared and maintained by
researchers, members and applicants.
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исследование деятельности эксперта на предварительном и судебном
следствии. Автор настаивает на важнейшем значении медицинской
экспертизы в уголовному процессе, осмотра мертвого тела, правильного
установления причин смерти человека. Научной квинтэссенцией дан
ного исследования является вывод о том, что «врач-эксперт есть судья»,
благодаря чему диссертант предлагает расширить процессуальное поло
жение эксперта и повысить его правовой статус.
ВЛАДИМИРОВ ЛЕОНИДЪ ЕВСТАФЬЕВИЧЪ
Судъ присяжныхъ
Выполнена и защищена в Императорском Харьковском Университе
те в 1873 г.
Оппоненты:
Палюмбецкій А. И., доктор права, профессор;
Стояновъ А.Н., доктор права, профессор;
Заліескій Н. Л., доктор медицины, профессор.
В диссертации уделено внимание моральным и правовым условиям
общества необходимым для суда присяжных. Важным в данной работе
является то, что она была подготовлена в результате зарубежных ко
мандировок диссертанта, в ходе которых было осуществлено исследова
ние действия суда присяжных в Англии, Франции и Германии, и сдела
ны выводы о данном институте в России. Автор обращает внимание на
наличие процессуальных достоинств суда присяжных и указывает на
опыт теории судебного следствия. Важным для современного исследо
вателя становится и вывод о цели уголовного суда - открытие истины,
которая достигается исследованием доказательств. Целью данной рабо
ты назвал автор, - указать прием исследования доказательств, наибо
лее обеспечивающие открытие истины на суде.

КИСЕЛЕВЪ АЛЕКСАНДРЪ ДМИТРІЕВИЧВ
Психологическое основаніе уголовной ответственности
Выполнена в Императорском Харьковском Университете и защище
на в Императорском Кіевском Университете св. Владиміра в 1903 г.
Диссертация содержит исследование уголовной ответственности и ее
психологического основания по работам Фейербаха и Грольмана, вклю
чая их анализ, историю спора «концепций», отношение криминалистов
к данному спору и положительному праву. Отдельное внимание уделяет
ся уголовной ответственности и ее психологическому основанию по дан
ным положительного права, включая исследование личности преступ
ника, его внутреннего состояния в момент совершения преступления,
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приготовления к совершению преступления, а также прошлой жизни
преступника. Интересной частью работы является установление психо
логического основания уголовной ответственности по действующему за
конодательству. Важной частью работы стало исследование уголовной
ответсвенности и ее психологического основания по учению антрополо
го-криминалистической и классической школы. Утверждению психо
логической школы в уголовном праве и в последствии криминалистики
и юридической психологии стало рассмотрение диссертационной про
блемы с точки зрения эмпирической психологии.

Дисертації, виконані та захищені науковцями,
співробітниками і здобувачами Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого1
Спеціальність 12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Криміналістика
(спеціальність 12.00.09)

Докторські дисертації:

ГРОДЗИНСКИЙ МОРИЦ МАРКОВИЧ
Улики в советском уголовном процессе.
Выполнена в Харьковском юридическом институте, защищена во
Всесоюзном юридическом институте Министерства юстиции СССР в
1940 г.
Официальные оппоненты:
Строгович М. С., доктор юридических наук, профессор;
Арсеньев С. А., доктор юридических наук.
Докторская диссертация посвящена комплексному исследованию
вопросов, связанных с использованием улик в процессе доказывания
по уголовному делу. Автор разработал дефиницию доказывания в уго
ловном процессе, проследил историю теории улик, начиная с Древнего
1 Важливе упорядкування та систематизацію дисертаційних досліджень, які
були захищені з 1805 до 2005 рр. було здійснено та запропоновано у довіднику: Під
готовка і атестація науково-педагогічних кадрів у Національній юридичній акаде
мії України імені Ярослава Мудрого (1805-2005 роки) / Панов М. І. (кер. авт. кол.)
та ін. Харків: Право, 2006. 576 с.
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Рима, эпохи феодализма, периода западноевропейской инквизиции,
древнероссийского уголовного процесса на основании Русской Правды,
Псковской судной грамоты, Судебников 1497 и 1550 годов и т.д. Разра
батывая классификацию доказательств, основное внимание автор уде
лил разграничению их на прямые и косвенные; сформулировал крите
рии такого разграничения, определения их понятий; охарактеризовал
природу и значение. Особое внимание уделено разработке методов до
казывания в уголовном процессе с помощью улик, анализа последних и
получению на их основе достоверных выводов по делу.

КОЛМАКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Криминалистические методы расследования и предупреждения
преступлений против жизни.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1962 г.
Официальные оппоненты:
Гродзинский М. М., доктор юридических наук, профессор, Заслу
женный деятель науки;
Терзиев Н. В., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки;
Тихенко С. И., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Киевский научно-исследовательский инсти
тут судебной экспертизы.
В диссертационном исследовании впервые на монографическом уров
не разработаны проблемы расследования и предупреждения преступле
ний против жизни. Прослежена взаимосвязь уголовно-правовых и кри
миналистических вопросов относительно преступлений против жизни.
Уделено внимание способу совершения и способу сокрытия таких пре
ступлений. Сформулированы рекомендации относительно выдвижения
общих следственных версий и разработки плана их проверки. Сделана
попытка определить особенности организации неотложных следствен
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Предложены
приемы и методы осмотра места происшествия, наружного осмотра
трупа, допроса, выемки и обыска, предъявления для опознания, след
ственного эксперимента, воспроизведение обстановки и обстоятельств
события. Также рассмотрено содержание профилактики преступлений
против жизни.
КОНОВАЛОВА ВИОЛЕТТА ЕМЕЛЬЯНОВНА
Теоретические проблемы следственной тактики (познавательная
функция логики и психологии в следственной тактике).
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Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1966 г.
Научный консультант - Колмаков В. П., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Васильев Л. М, доктор юридических наук, профессор;
Дулов А. В., доктор юридических наук, профессор;
Ривлин А. Л., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут Прокуратуры СССР, г. Москва
Исследование посвящено разработке теоретических проблем след
ственной тактики, ее предмету, принципам, познавательной функции,
роли логики и психологи в формировании тактических приемов, но
вой интерпретации данных психологии в тактике расследования пре
ступлений. Особое внимание отводилось исследованию роли тактики
в процессе познания в расследовании преступлений, разработке ло
гических основы построения вопросов и их классификации относи
тельно тактики допроса. Впервые в криминалистической литературе
исследована познавательная функция психологии в расследовании
относительно планирования и проведения отдельных следственных
действий. В диссертации акцентировалось внимание на познаватель
ной функции отдельных положений логики и психологи, использу
емых для разработки новых тактических приемов в расследовании
преступлений.
КОЛЕСНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Научные и правовые основы расследования отдельных видов
преступлений.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1967 г.
Научный консультант - Колмаков В. П., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные ононеты:
Митричев С. П., доктор юридических наук, профессор; Всесоюзный
юридический заочный институт, заведующий кафедрой криминали
стики, Заслуженный деятель науки;
Винберг А. И., доктор юридических наук, профессор;
Ароцкер Л. Е., доктор юридических наук, профессор; Харьков
ский научно-исследовательский институт судебной экспертизы, и.о.
директора.
Ведущая организация - Ленинградский государственный университет.
-------------------------------------
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Диссертация посвящена научным и правовым основам расследова
ния отдельных видов преступлений. Рассматриваются основные по
ложения методики расследования и ее места в системе советской кри
миналистики. Предложена система основных положений методики:
а) индивидуальность расследования; б) планомерность расследования;
в) объединение следственных действий с оперативно-розыскными
мероприятиями; г) объединение действий следователя и обществен
ности; д) объединение действий следователя и знающих лиц. Особое
внимание уделено способу совершения преступления и значения его
исследования для теории и практики расследования преступлений.
Предложена общая классификация способов совершения и сокрытия
преступлений, представлен их анализ. Освещаются вопросы проведе
ния первоочередных следственных действий, особенности построения
следственных версий и проведение последующих действий следовате
ля. Последний раздел диссертации посвящен вопросам предупрежде
ния преступлений.
СОКОЛОВСКИЙ ЗИНОВИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Проблемы использования в уголовном судопроизводстве специаль
ных знаний при установлении причинной связи явлений (криминали
стическое и процессуальное исследование).
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1968 г.
Официальные оппоненты:
Винберг А. И., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР;
Карев Д. С., доктор юридических наук, профессор;
Колесничеснко А. Н., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация — Юридический факультет Ленинградского
госуниверситета
В диссертации разработаны общие положения методики экспертно
го исследования причинной связи в зависимости от объема данных и
характера вопросов, которые поставлены перед экспертом, в том числе
вопросов, связанных со специальным предусмотрением явлений, ко
торые создали причинную связь, а также с данными о возможности
предупреждения опасных последствий. В работе рассмотрены особен
ности назначения и проведения комплексных экспертиз при решении
вопросов, которые относятся к причинности, а также роль руково
дителя экспертного учреждения. В аспекте причинной зависимости
рассматриваются вопросы использования специальных знаний при
установлении возможности и предупреждения опасных последствий.
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В работе также рассмотрены вопросы оформления выводов экспертов
о причинной связи, оценке и использовании выводов следователем и
судом. Рассматривается возможность проверки выводов эксперта о
причинной связи путем проведения следственного эксперимента с уча
стием специалиста.
САЛТЕВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Теоретические основы установления групповой принадлежности в
судебной экспертизе (методологические и правовые проблемы)
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте
в 1969 г.
Официальные оппоненты:
Дулов А. В., доктор юридических наук, профессор;
Васильев А. М., доктор юридических наук, профессор;
Ривлин А. Л., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - юридический факультет Киевского государ
ственного университета.
В работе освещены методологические и правовые проблемы уста
новления групповой принадлежности в судебной экспертизе. Впервые
дано понятие и раскрыта сущность группового объекта, относительно
которого криминалистическая идентификация невозможна. Названы
виды объектов: сыпучие, редкие, газообразные тела, которые не име
ют собственной стойкой внешней формы. Разработан метод установле
ния групповой принадлежности в свете теории информации, сущность
которого есть информационно-логический процесс сравнения двух как
угодно маленьких пропорций (групп) вещества. Метод назван групофикацией. Показано ее отличие от верификации и идентификации в
фундаментальных областях знаний (физике, химии, биологии и т.п.).
Разработаны выводы установления групповой принадлежности: сход
ство, однородность, общий источник происхождения; раскрыта их
возможная природа как количественных промежуточных этапов для
логического перехода от сходства к тождественности. Предложен ал
горитм доказывания - оперирование возможными данными, которые
устанавливаются следственными действиями, в том числе экспертной
групофикацией.
Показана практическая индуктивная модель процессуального до
казывания на основе использования вероятных выводов следственных
действий и выводов судебных экспертиз о групповой принадлежности.
Обоснована возможность применения количественных методов уста
новления групповой принадлежности как угодно маленьких групп
вещества.
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МАТУСОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ
Криминалистика в системе юридических наук и ее межнаучные
связи.
Выполнена в Харьковском юридическом институте, защищена во
Всесоюзном институте по изучению причин и разработки мер преду
преждения преступности г. Москва в 1980 г.
Официальные оппоненты:
Белкин Р. С., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР;
Дулов А. В., доктор юридических наук, профессор;
Васильев А. Н., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Юридический факультет Ленинградского
госуниверситета.
Рассматривается одна из важных функций закона взаимодействия
науки - взаимосвязь фундаментального и прикладного криминалисти
ческого знания. Определяется, что криминалистика есть наукой о явле
ниях общественно детерминированных. Понятие криминалистики рас
сматривается более широко, чем традиционная дефиниция, включая
науковедческую характеристику. Криминалистика исследуется как
система научного знания, структурно связанного с построением систем
наук криминального права и криминального процесса. Центральная
идея исследования направлена на выяснение места криминалистики в
системе научного знания, правоведения, уголовно-правовых наук. Зна
чительное внимание уделяется исследованию эффективности научных
рекомендаций криминалистики и их внедрение в практику. Определя
ется место криминалистики в системе профессиональных знаний следо
вателя и учебных дисциплин.
ШЕШТЬКО ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у кри
міналістиці
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1996 р.
Науковий консультант - Коновалова В. О., доктор юридичних
наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки України;
Офіційні опоненти:
Грошевий Ю. М., доктор юридичних наук, професор, академік Ака
демії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор;
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор.
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Провідна установа - Юридичний інститут Одеського державного
університету ім. 1.1. Мечникова.
Дисертація є першим у криміналістичній науці монографічним до
слідженням теоретичних проблем систематизації тактичних прийомів.
В роботі пропонується визначення поняття тактичного прийому як спосо
бу провадження процесуальних дій. Доводиться, що відмінність тактично
го прийому від інших способів дії (організаційних, підготовчих, технічних
та ін.) полягає у його психологічній суті, в особливостях психологічного
механізму його реалізації. Обґрунтовується положення про те, що тактич
ний прийом має відповідати вимогам законності, етичності, науковості,
вибірковості, пізнавальної цінності. У зв’язку з цим визначаються прин
ципи допустимості застосування способів дії в кримінальному судочин
стві. Зроблена спроба дослідити джерела тактичних прийомів, визначити
їх природу. В роботі розглядаються різні підстави класифікації тактичних
прийомів, досліджуються психологічні основи використання тактичних
прийомів у процесі провадження вербальних і невербальних процесуаль
них дій. Аналізується ситуаційний підхід і обумовленість криміналістич
ної тактики. В роботі запропоновані оптимальні системи тактичних при
йомів проведення огляду місця події, обшуку, допиту. Приділена увага
дослідженню тактичного ризику при провадженні слідчих дій.

ЖУРАВЕЛЬ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
Теорія та методологія криміналістичного прогнозування
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1999 р.
Науковий консультант - Коновалова В. О., доктор юридичних
наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки України.
Офіційні опоненти:
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор; Національна акаде
мія внутрішніх справ України, професор кафедри криміналістики;
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Запорізький
юридичний інститут МВС України, перший проректор з навчальної
роботи;
Аленін Ю. П., доктор юридичних наук, доцент; Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри кримінального процесу.
Провідна установа - Київський національний університет імені Та
раса Шевченка, кафедра криміналістики, Міністерство освіти України.
Дисертація є першим у вітчизняній науці монографічним досліджен
ням проблем, пов’язаних з формуванням теоретичних та методологічних
основ криміналістичного прогнозування. В роботі докладно розглядаються
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поняття, ознаки, цілі, завдання, функції, методи та інформаційна база
криміналістичного прогнозування, визначаються пріоритетні напрям
ки здійснення прогностико-криміналістичних досліджень (наукового,
науково-прикладного, практичного). Обґрунтовується низка нових по
ложень і висновків, що істотно збагачують понятійний апарат, зміст і
структуру загальної теорії криміналістики. Розкривається специфіка
інтегративних зв’язків криміналістичного прогнозування з іншими ви
дами науково-правового передбачення, визначається місце цієї теорії у
системі криміналістики. Здійснюється класифікація методів криміна
лістичного прогнозування, детально розглядається її змістовна сторо
на, висловлюються рекомендації відносно можливості побудови більш
складних теоретичних форм їх упорядкування - типізації та система
тизації. Пропонується визначення методики криміналістичного про
гнозування, розкривається роль гіпотез як своєрідного інструментарію
побудови і перевірки криміналістичних прогнозів. Пропонуються варі
анти побудови інформаційно-прогностичних моделей розвитку науки
криміналістики, окремих елементів функціональної сторони злочинної
діяльності, можливих форм поведінки професійних та непрофесійних
учасників кримінального процесу, вірогідних місць вчинення повтор
них або серійних злочинів.
ЩУР БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних
методик
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого» у 2011 р.
Науковий консультант - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових наук України, за
служений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Приватний гума
нітарний університет, перший проректор, заслужений юрист України.
Лук’янчиков Є. Д., доктор юридичних наук, професор; Національ
ний політехнічний університет України «КПІ», професор кафедри ін
формаційного та підприємницького права;
Пчолкін В. Д., доктор юридичних наук, доцент; Навчально-науковий
інститут права ти масових комунікацій Харківського національного уні
верситету внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального процесу.
Дисертація присвячена дослідженню загальнотеоретичних проблем
криміналістичної методики. Визначено місце та роль криміналістичної
методики в системі криміналістики, її тенденції та перспективи розвитку.
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Встановлено функціональне призначення криміналістичних методик
та розроблено підстави їхньої класифікації. Висвітлено проблеми по
будови окремої криміналістичної методики, розкрито її структуру та
зміст, надано інтерпретацію структурним елементам криміналістичної
методики (криміналістичній характеристиці злочинів, типовим так
тичним операціям, заходам усунення протидії розслідуванню злочинів
та ін.). Сформульовано принципи побудови та застосування окремої
криміналістичної методики.
Розкрито можливості реалізації окремих криміналістичних мето
дик та поставлено питання про необхідність їх державної реєстрації.
Аргументовано доцільність уніфікації окремих криміналістичних
методик та створення відповідної бази знань для слідчих працівни
ків, розроблення державної інформаційної системи «Криміналістичні
методики» або використання ресурсів АРМ-слідчого. Запропоновано
проекти двох нормативно-правових актів: «Порядку атестації та дер
жавної реєстрації окремих криміналістичних методик» та «Порядку
ведення Реєстру окремих криміналістичних методик».
МОЇСССВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Експертні технології в судово-експертній діяльності: теоретичні за
сади та практика використання
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого» у 2011 р.
Науковий консультант — Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових наук України, за
служений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Берназ В. Д., доктор юридичних наук, професор; Міжнародний гу
манітарний університет, проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків;
Лук’янчиков Є. Д., доктор юридичних наук, професор; Національ
ний політехнічний університет України «КПІ», професор кафедри ін
формаційного та підприємницького права;
Щур Б. В., доктор юридичних наук, доцент; начальник ГУ МВС
України у Львівській області, заслужений юрист України.
У дисертації на основі дослідження правовідносин, які виникають
у судово-експертній діяльності представлене теоретичне узагальнення
та нове вирішення наукової проблеми, пов’язаної з розробкою теоре
тичних та практичних питань використання експертних технологій.
Сформульоване наукове визначення окремих категорій судової експертології, розроблено низку пропозицій і рекомендацій, спрямованих
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на вдосконалення процедур застосування спеціальних знань у кримі
нальному процесу. Установлено ієрархічне співвідношення категорій
предмета, об’єкта, завдань судової експертизи і експертних техноло
гій. Досліджено проблеми використання експертних технологій при
проведенні комісійних експертиз. Обґрунтовано доцільність створен
ня АРМ експерта на основі експертних технологій.

ШЕВЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Теоретичні основи формування та реалізації тактичних операцій у
криміналістиці
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого» у 2013 р.
Науковий консультант - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових наук України, за
служений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Національний
університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри кримі
налістики, член-кореспондент Національної академії правових наук
України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Лук’янчиков Є. Д., доктор юридичних наук, професор; Національ
ний політехнічний університет України «КПІ», професор кафедри ін
формаційного та підприємницького права;
Щур Б. В., доктор юридичних наук, професор, Міністерство внутріш
ніх справ України, радник Міністра, Заслужений юрист України.
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано
нове вирішення важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні
теоретичних основ формування та реалізації тактичних операцій у кри
міналістиці. На підставі проведеного дослідження сформульовано ос
новні висновки і пропозиції, що мають вагоме теоретичне й практичне
значення.
СІМАКОВА ЄФРЕМЯН ЕЛЛА БОРИСІВНА
Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-екс
пертних досліджень
Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого у 2017 р.
Науковий консультант - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових наук України, За
служений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
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Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор, Національний
університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри кримі
налістики, член-кореспондент Національної академії правових наук
України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Чорноус Ю. М., доктор юридичних наук, професор, Національна ака
демія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та судової
медицини;
Щур Б. В., доктор юридичних наук, професор, Львівський торговель
но-економічний університет, завідувач кафедри кримінального права
та процесу, заслужений юрист України.
Дисертаційне дослідження присвячено розробленню теоретико-правових та методологічних засад комплексних судово-експертних дослі
джень. У роботі надається характеристика інтеграційних процесів, що
відбуваються у галузі судової експертизи: їх сутності, тенденцій та про
блем. На підставі аналізу проблем, запропоновані шляхи їх вирішення.
Окрему увагу приділено застосуванню системного підходу під час прове
дення комплексних судово-експертних досліджень та на підставі цього
розроблено їх класифікацію. На основі аналізу наукових праць у галузі
судової експертизи та власних пошуків запропоновані авторські визна
чення міжгалузевого предмета комплексних досліджень у судовій екс
пертизі; інтеграційного об’єкта судової експертизи; комплексної судової
експертизи; методики комплексного судово-експертного дослідження та
відповідні зміни у законодавство України. Проаналізовані положення
щодо взаємодії спеціальних знань під час проведення комплексних судо
во-експертних досліджень; система елементів комплексного судово-екс
пертного дослідження матеріальних слідів-відображень; загальні мето
дичні підходи до вирішення завдань комплексних судово-експертних
досліджень; професійні та морально-етичні вимоги до судових експертів
при виконанні комплексних судово-експертних досліджень; поняття та
коло суб’єктів судово-експертної діяльності тощо.
ШЕПІТЬКО МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Теоретико-методологічні засади формування системи протидії зло
чинам у сфері правосуддя
Виконана в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочин
ності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових
наук України і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого у 2018 р.
Науковий консультант - Борисов В. І., доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових наук України, за
служений юрист України;
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Офіційні опоненти:
Грищук В. К., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист
України;
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист
України;
Фріс П. Л., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України.
Дисертація є першим у кримінально-правовій та криміналістичній
науці монографічним дослідженням теоретико-методологічних засад
формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя. У роботі
приділена увага науковим засадам формування системи протидії зло
чинам у сфері правосуддя, включаючи дослідження філософського,
історичного, соціологічного та юридико-психологічного підґрунтя
формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя. Окрема
увага приділяється кримінальній політиці у сфері правосуддя (понят
тя, види, функції та форми її реалізації). Значна частина роботи при
свячена кримінально-правовим та криміналістичним засобам в системі
протидії злочинам у сфері правосуддя. Дослідження криміналістичних
засобів дозволило зосередитися на проблемах початку досудового роз
слідування злочинів у сфері правосуддя, тактико-криміналістичних
та методичних засобів протидії таким злочинам, а також автоматизо
ваним системам, що сприяють протидії злочинам у сфері правосуддя із
використанням сучасних техніко-криміналістичних засобів.

КРИМІНАЛІСТИКА
(спеціальність 12.00.09)
Кандидатські дисертації:

КОЛМАКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Методика расследования дел об убийствах с расчленением трупа.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1941 г.
Научный руководитель - Бокариус Н. Н., кандидат медицинских
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Гродзинский М. М., доктор юридических наук, профессор;
Краинская-Игнатова В. Н., доктор медицинских наук, профессор.
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Глава І. Категории, виды, формы и цели расчленения. Глава II.
Применяемые преступниками способы упаковки, транспортировки и
сокрытия частей трупов. Глава III. Основные вопросы методики рассле
дования убийств с расчленением трупов. Глава IV. Собирание и исследо
вание доказательств. Глава V. Методы установления личности расчле
ненного трупа. Глава VI. Проверка доказательств совершения убийства
определенным лицом.

РАССЕЙКИН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
Регистрация преступников в СССР.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1941 г.
Официальные оппоненты:
Гродзинский М. М., доктор юридических наук, профессор;
Розенберг Д. Н., кандидат юридических наук, доцент.

КОЛЕСНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Планирование советского предварительного следствия.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в 1952 г.
Научный руководитель — Колмаков В. П., кандидат юридических
наук,доцент.
Официальные оппоненты:
Терзиев М. В., доктор юридических наук, профессор;
Трахтеров В. С., профессор;
Розенберг Д. Н., кандидат юридических наук, доцент
Глава I. Основные положения советского предварительного след
ствия и его планирование. Глава II. Условия и основные принципы пла
нирования советского предварительного следствия. Глава III. Система
планирования советского предварительного следствия. Глава IV. Реак
ционная сущность расследования преступлений и его «планирование» в
буржуазном уголовном процессе.

КОНОВАЛОВА ВИОЛЕТТА ЕМЕЛЬЯНОВНА
Тактика допроса свидетелей в советских органах расследования.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1953 г.
Научный руководитель — Колмаков В. П., кандидат юридических
наук,доцент.
Официальные оппоненты:
Кривицкий С. А., кандидат юридических наук, доцент, Заслужен
ный деятель науки;
195

^Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку

Гродзинский М. М., доктор юридических наук, профессор.
Главы: І. Свидетельские показания в системе доказательств совет
ского уголовного процесса. II. Тактика подготовки следователя к до
просу свидетелей. III. Тактические приемы допроса свидетелей. IV.
Фиксация, проверка и оценка свидетельских показаний. V. Реакцион
ные приемы допроса свидетелей в органах расследования буржуазных
государств.
САЛТЕВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Криминалистическая экспертиза замков и пломб.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1955 г.
Научный руководитель - Колмаков В. П., кандидат юридических
наук,доцент.
Официальные оппоненты:
Терзиев М. В., доктор юридических наук, профессор;
Колесниченко А. И., кандидат юридических наук, доцент.
Главы: I. Криминалистическое значение следов взлома замков и
вскрытие пломб. II. Основные виды замков и пломб. III. Следственный
осмотр вещественных доказательств, подготовка и направление их на
криминалистическую экспертизу. IV. Методика криминалистической
экспертизы замков. V. Методика криминалистической экспертизы
пломб.

ГРУЗКОВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА
Основные положения идентификации личности по цифровому
письму.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1967 г.
Научный руководитель - Колмаков В. И., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Маландин И. Г., доктор юридических наук, профессор;
Коновалова В. Е., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация — Киевский научно-исследовательский инсти
тут судебных экспертиз Министерства юстиции УССР.
Главы: I. Судебная идентификация личности по цифровому пись
му в уголовном и гражданском процессе. II. Научные основы судеб
ной идентификации личности по цифровому письму. III. Основные
положения методики криминалистической экспертизы цифрового
письма.
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БРИТВИЧ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
Теоретические основы и практика предъявления для опознания.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1968 г.
Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Колмаков В. П., доктор юридических наук, профессор;
Кочаров Г. И., кандидат юридических наук, заслуженный юрист
РСФСР.
Ведущая организация - Киевский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко.
Главы: I. Теоретические основы предъявления для опознания.
II. Уголовно-процессуальные и криминалистические основы предъяв
ления для опознания. III. Особенности тактики производства отдель
ных видов предъявления для опознания.

КОВРИЖНЫХ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых
убийствах.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1969 г.
Научный руководитель - Салтевский М. В., кандидат юридических
наук,доцент.
Официальные оппоненты:
Зотов Б. Л., доктор юридических наук, профессор;
Алъперт С. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация — Прокуратура Украинской ССР (Следствен
ное управление).
Главы: I. Нераскрытые убийства и уголовно-процессуальные вопро
сы их расследования. II. Работа по приостановленному уголовному делу
о нераскрытом убийстве. III. Установление преступника по возобнов
ленному делу. IV. Организация следственной работы и прокурорского
надзора по делам о нераскрытых убийствах.
ПТИЦЫН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Основные вопросы теории и практики координации следственных
действий и оперативно-розыскных мер при расследовании хищений,
совершенных должностными лицами.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте
в 1969 г.
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Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Белкин Р. С. доктор юридических наук, профессор;
Хмыров А. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Министерство Внутренних дел Украинской
ССР. .
Главы: I. Теоретические основы оперативно-розыскной деятель
ности. II. Роль оперативно-розыскных мер в процессе доказывания.
III. Координация следственных действий и оперативно-розыскных мер
в стадии возбуждения уголовного дела и планирование расследования.
IV. Особенности координации при осуществления основных задач рас
следования дел о хищениях.

МИТРОХИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
Методика расследования преступных нарушений правил безопасно
сти движения и эксплуатации городского электрического транспорта.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1970 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Маландин И. Г., доктор юридических наук, профессор;
Финько В. Д., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Одесский государственный университет им.
И.И. Мечникова
Главы: I. Возбуждение уголовного дела и производства неотложных
следственных действий. II. Тактика производства отдельных следствен
ных действий. III. Работа следователя по предупреждению нарушений
правил безопасности движения и эксплуатации на городском электри
ческом транспорте.
РОСПУТЬКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Расследование и предупреждение преступных нарушений правил
техники безопасности при производстве подземных работ в угольной
промышленности.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в 1971 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Крылов И. Ф., доктор юридических наук, профессор;
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Косоплечее Н. П., кандидат юридических наук.
Ведущая организация - Свердловский юридический институт.
Главы: I. Возбуждение уголовного дела. Тактика выполнения отдель
ных следственных действий. II. Особенности расследования отдельных
видов нарушений правил техники безопасности при производстве под
земных работ в уголовной промышленности. III. Предупреждение пре
ступных нарушений правил техники безопасности при производстве
подземных работ в уголовной промышленности.
СУЕТНОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
Методика расследования хищений в плодоовощной консервной
промышленности.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1971 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Ароцкер Л. Е., доктор юридических наук, профессор;
Братковская В. В., кандидат юридических наук.
Ведущая организация - Высшая школа МВД СССР г. Київ.
Главы: I. Общие вопросы расследования хищений в плодоовощной
консервной промышленности. II. Возбуждение уголовного дела и осо
бенности проведения отдельных следственных действий. III. Назначе
ние и производство судебных экспертиз. IV. Предупреждение хищений
в плодоовощной консервной промышленности.

ГЛИБКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Организационные и тактические основы возмещения ущерба при
расследовании хищений государственного и общественного имущества.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1972 г.
Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Дулов А. В., доктор юридических наук, профессор;
Альперт С. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Киевский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко.
Главы: I. Процессуальные и организованные основы деятельности ор
ганов расследования по возмещению ущерба, причиненного хищением
государственного и общественного имущества. II. Организация работы
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следователя по возмещению материального ущерба. III. Специфика
разрешения вопросов по возмещении материального ущерба при произ
водстве отдельных следственных действий.

КНЯЗЕВ ВЛАДИМИР АНИСИМОВИЧ
Методика расследования хищения грузов на железнодорожном
транспорте.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в 1972 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор
Официальные оппоненты:
Селиванов Н. А., доктор юридических наук, профессор;
Хмыров А. А., кандидат юридических наук.
Ведущая организация - Институт усовершенствования следствен
ных работников органов прокуратуры и Министерства внутренних дел
(г. Ленинград).
Главы: I. Общие вопросы расследования хищений грузов. II. Расследо
вание отдельных видов хищений грузов. III. Выявление причин и усло
вий, способствующих хищениям грузов, и принятие мер к их устранению.

КОМАРКОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
Тактика предъявления доказательств при допросе обвиняемого.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1973 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Ароцкер Л. Е., доктор юридических наук, профессор;
Сенчин И. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Ленинградский государственный универ
ситет.
Главы: I. Допрос обвиняемого - средство получения доказатель
ственной информации. II. Теоретические основы предъявления доказа
тельств на допросе обвиняемого. III. Тактика предъявления отдельных
видов доказательств на допросе обвиняемого.
ОВЕЧКИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Общие положения методики расследования преступлений, скрытых
инсценировками.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте в
1975 г.
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Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Ароцкер Л. Е., доктор юридических наук, профессор;
Хмыров А. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Институт усовершенствования следствен
ных работников органов прокуратуры и МВД.
Главы: I. Способ сокрытия преступлений как составная часть спосо
ба совершения преступлений. II. Криминалистическая характеристика
инсценировки как способа сокрытия преступления. III. Методика разо
блачения инсценировки.
КОВАЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Теоретические проблемы и вопросы практического использования
судебных экспертиз в расследовании и судебном рассмотрении дел о
хищениях государственного и общественного имущества.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическим институте
в 1979 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Ароцкер Л. Е., доктор юридических наук, профессор;
Лисиченко В. К., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Саратовский юридический институт имени
Д. И. Курского
Главы: I. Общие положения использования судебных экспертиз по де
лам о хищении. II. Роль следователя и суда при назначении и проведении
экспертиз. III. Оценка заключения экспертизы следователем и судом.
БОГИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Система тактических приемов допроса подозреваемого.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте
в 1980 г.
Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Белкин Р. С., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР;
Хмыров А. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Киевский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко
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Главы: І. Понятие, структура и классификация системы тактиче
ских приемов допроса. II. Взаимосвязь систем тактических приемов до
проса со следственными ситуациями. III. Тактика применения систем
тактических приемов допроса и проблема риска.
ЯРАМЫШЬЯН ШАГЕН ШАБОЕВИЧ
Следственный эксперимент при расследовании автотранспортных
происшествий.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в 1982 г.
Научный руководитель - Матусовский Г. А., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Селиванов Н. А., доктор юридических наук, профессор;
Маландин И. Г., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Киевский научно-исследовательский инсти
тут судебных экспертиз Министерства юстиции УССР.
Главы: I. Методологические, правовые и криминалистические ос
новы следственного эксперимента. II. Общие тактические, организа
ционные и технико-криминалистические вопросы подготовки и про
изводства следственного эксперимента по делам об автотранспортных
происшествиях. III. Особенности производства отдельных видов след
ственного эксперимента и оценка его результатов по делам об автотран
спортных происшествиях.
ГАЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Расследование хищений государственного и общественного имуще
ства, совершенных путем мошенничества.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1983 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Хмыров А. А., доктор юридических наук, профессор;
Хилобок М. В., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Киевская Высшая школа МВД СССР
Главы: I. Общие положения методики расследования хищений го
сударственного или общественного имущества, совершенных путем
мошенничества. II. Планирование первоначального этапа расследова
ния и тактика основных следственных действий. III. Вопросы преду
преждения хищений государственного или общественного имущества,
совершаемых путем мошенничества.
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ЖУРАВЕЛЬ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
Допрос потерпевшего и использование его показаний для построе
ния методики расследования отдельных видов преступлений.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1983 г.
Научный руководитель — Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки УССР.
Официальные оппоненты:
Дулов А. В., доктор юридических наук, профессор;
Закатов А. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Киевский ордена Ленина государственный
университет им. Т.Г. Шевченко.
Главы: I. Допрос как информационный процесс. II. Тактика допроса
потерпевшего. III. Использование показаний потерпевшего для постро
ения методики расследования отдельных видов преступлений.
ЯСЕНЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Закономерные связи между элементами криминалистической ха
рактеристики краж государственного и общественного имущества и их
использование в методике расследования.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1983 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Лузгин И. М., доктор юридических наук, профессор;
Герасимов И. Ф., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Киевский ордена Ленина государственный
университет им. Т.Г. Шевченко.
Главы: I. Криминалистическая характеристика краж. II. Использо
вание криминалистической характеристики в установлении и розыске
преступника. III. Вопросы совершенствования расследования краж го
сударственного и общественного имущества.
ВОЛОБУЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОТОВИЧ
Следственная тактика и ее взаимосвязь с методикой расследования
отдельных видов преступлений.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1984 г.
Научный руководитель — Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки УССР.
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Официальные оппоненты:
Белкин Р. С., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР;
Глазырин Ф. В., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Киевская Высшая школа МВД СССР.
Главы: I. Общетеоретические положения следственной тактики.
II. Принципы следственной практики. III. Проблемы интеграции след
ственной тактики и методики расследования преступлений.
ЧЕРНОВЕЦКИЙ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Следственная практика как сфера применения и источник совер
шенствования криминалистической методики расследования хище
ний (квалифицируемых по ст. 84 УК УССР).
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1984 г.
Научный руководитель - Матусовский Г. А., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Богданов Б. Е., доктор юридических наук, профессор;
Эйсман А. А., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Свердловский юридический институт.
Главы: I. Научные и практические аспекты соотношения кримина
листической методики расследования хищений и следственной прак
тики. II. Криминалистическая методика в расследовании и судебном
разбирательстве уголовных дел о хищениях. III. Совершенствование
криминалистической методики расследования хищений и оптимиза
ция деятельности следователя по ее применению.

ЖИРНЫЙ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ
Расследование хищений в системе общественного питания.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1986 г.
Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки УССР.
Официальные оппоненты:
Лисиченко В. К., доктор юридических наук, профессор;
Образцов В. А., доктор юридических наук.
Ведущая организация - Московская высшая школа милиции МВД
СССР.
Главы: I. Криминалистическая характеристика хищений в систе
ме общественного питания. Следственные ситуации. II. Возбуждение
-------------------------------------

204

-------------------------------------

Підготовка і атестація науково-педагогічних кадрів

уголовного дела, планирование и организация расследования. III. Спец
ифика тактики отдельных следственных действий и мероприятий.
ЗУЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Следственный осмотр при расследовании хищений, совершае
мых путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным
положением.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1986 г.
Научный руководитель - Матусовский Г. А., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Быховский И. Е., доктор юридических наук, профессор;
Яблоков Н. П., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Киевский государственный университет им.
Т. Г. Шевченко.
Главы: I. Исследование сущности осмотра; его классификация, опре
деление задач, тактических положений, общих для всех видов осмо
тра. II. Криминалистические и организационные аспекты производства
отдельных видов следственного осмотра при расследовании хищений.
III. Возможности использования данных, полученных в ходе следствен
ного осмотра.

КНЯЗЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Проблемы тактических операций в методике расследования
хищений.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1986 г.
Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки УССР.
Официальные оппоненты:
Дулов А. В., доктор юридических наук, профессор;
Бахин В. П., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского.
Главы: I. Теоретические проблемы операций в методике расследова
ния преступлений. II. Факторы обусловливающие тактические опера
ции при расследовании хищений государственного или общественного
имущества. III. Реализация тактических операций в типичных ситуа
циях первоначально этапа расследования хищений государственного
или общественного имущества.
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КОНОВАЛОВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Расследование хищений овощей и фруктов при заготовках и
хранении.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1986 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Белкин Р. С., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР;
Бахин В. П., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Белорусский ордена Трудового красного Зна
мени Государственный университет им. В. И. Ленина.
Главы: I. Способ хищений овощей и фруктов и значение точного
установления его для расследования. II. Система первоначальных след
ственных действий по делам о хищениях овощей и фруктов при заготов
ках и хранении. III. Вопросы предупреждения хищений.

ПЧЕЛКИН ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Проблемы методики расследования хищений в кондитерской
промышленности.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1986 г.
Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки УССР;
Официальные оппоненты:
Хмыров А. А., доктор юридических наук, профессор;
Герасимов И. Ф., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация — Киевский ордена Ленина государственный
университет им. Т.Г. Шевченко.
Главы: I. Исследование криминалистической характеристики хище
ний в кондитерской промышленности. II. Особенности расследования
хищений в процессе производства и упаковки. III. Организация рас
следования хищений в процессе сбыта готовой продукции. IV. Профи
лактическая деятельность следователя по делам о хищениях в данной
отрасли.
ПАРФЕНКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Проблема установления способа преступлений в методике расследо
вания хищений, совершаемых путем присвоения, растраты или злоу
потребления служебным положением.
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Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1986 г.
Научный руководитель - Колесниченко А. Н., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Белкин Р. С., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР;
Иванов Л. А., кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Киевская Высшая школа МВД СССР.
Главы: I. Современное состояние учения о способе хищения (дается
новое определение способа хищения). II. Характеристика способов хи
щений. III. Установление способов хищений и использование этих дан
ных в процессе расследования.
ЛЕВКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Версии в уголовном судопроизводстве.
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в 1988 г.
Научный руководитель - Коновалова В. Е., доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки УССР.
Официальные оппоненты:
Белкин Р. С., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР;
Хмыров А. А., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Свердловский ордена Трудового Красного
Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко.
Главы: I. Сущность и познавательная функция версий. II. Виды вер
сий, используемых в уголовном судопроизводстве. III. Использование
следственных версий в уголовном судопроизводстве.
ДУДНИКОВ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Криминалистическая система признаков хищений, совершаемых
путем злоупотребления служебным положением и использование ее
данных в расследовании .
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в 1989 г.
Научный руководитель - Матусовский Г. А., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Хмыров А. А., доктор юридических наук, профессор;
Даньшин И. Н., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Киевский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко.
чй3”
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Главы: І. Криминалистическое учение о признаках хищения. II. На
учные основы криминалистической систематизации признаков хище
ния. III. Основные направления использования криминалистической
системы признаков хищений.

ШЕПИТЬКО ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Допрос несовершеннолетних: психология и тактика
Выполнена и защищена в Харьковском юридическом институте в
1991 г.
Научный руководитель — Коновалова В. Е„ доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки УССР.
Официальные оппоненты:
Дулов А. В., доктор юридических наук, профессор;
Каневский Л. Л., доктор юридических наук, профессор.
Ведущая организация - Киевский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко.
Главы: I. Показания несовершеннолетних как источник доказатель
ственной информации. II. Подготовка к допросу несовершеннолетних.
III. Системы тактических приемов допроса несовершеннолетних.

МАРУШЕВ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ
Методика розслідування розкрадань м’ясної продукції, які здійсню
ються шляхом порушення технологічного процесу.
Виконана і захищена в Українській державній юридичній академії
у 1993 р.
Науковий керівник - Матусовський Г. А., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор;
Гаєнко В. І., кандидат юридичних наук, доцент.
Провідна установа - Українська академія внутрішніх справ
(м. Київ)
Глави: І. Криміналістична характеристика розкрадань м’ясної
продукції, які здійснені шляхом порушення технологічного про
цесу. II. Особливості розслідування і попередження розкрадань
м’ясної продукції, здійснювані шляхом порушення технологічного
процесу.
БУЩАН ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Криміналістична характеристика і питання розслідування злочи
нів, скоєних за допомогою кредитних банківських операцій.
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Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1995 р.
Науковий керівник - Матусовський Г. А., доктор юридичних наук,
професор
Офіційні опоненти:
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор;
Гаєнко В. І., кандидат юридичних наук, доцент.
Провідна установа - Українська академія внутрішніх справ.
Глави: І. Поняття і криміналістична класифікація злочинів, скоєних
шляхом кредитних банківських операцій. II. Криміналістична харак
теристика злочинів, скоєних шляхом кредитних банківських операцій.
III. Основні положення розслідування злочинів, скоєних шляхом кре
дитних банківських операцій.

БУЛУЛУКОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
Методика розслідування вбивств при відсутності трупа.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1997 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук, про
фесор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки
України.
Офіційні опоненти:
Грошевий Ю. М., доктор юридичних наук, професор, академік Ака
демії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Тіщенко В. В., кандидат юридичних наук, доцент.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ Укра
їни (м. Київ).
Глави: І. Теоретичні основи методики розслідування вбивств при
відсутності трупа. II. Первісні слідчі та оперативно-розшукові дії при
розслідуванні вбивств при відсутності трупа. III. Планування та органі
зація розслідування.

АХТИРСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Криміналістична тактика: принципи та функції.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1998 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
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Офіційні опоненти:
Грошевий Ю. М., доктор юридичних наук, професор, академік Ака
демії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Кузьмічов В. С., доктор юридичних наук, професор; Академія внут
рішніх справ України, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - кафедра криміналістики Київського національ
ного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти України.
Розділи: І. Предмет та структура криміналістичної тактики. II. Тео
ретичні основи криміналістичної тактики. III. Принципи криміналіс
тичної тактики. IV. Функції криміналістичної тактики.
ГОРОДИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Криміналістична характеристика та основні положення розсліду
вання злочинів, пов’язаних з приховуванням валютних цінностей.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1998 р.
Науковий керівник - Матусовський Г. А., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Михеєнко М. М., доктор юридичних наук, професор, Київський уні
верситет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри;
Аленін Ю. П., доктор юридичних наук, доцент, Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри.
Провідна установа - кафедра криміналістики Національної акаде
мії внутрішніх справ України (м. Київ).
Розділи: І. Сутність та криміналістична класифікація злочинів,
пов’язаних з приховуванням валютних цінностей. II. Криміналістична
характеристика злочинів пов’язаних з приховуванням валютних цін
ностей. III. Основні положення розслідування злочинів пов’язаних з
приховуванням валютних цінностей.

ЧОРНИЙ ГЕННА ДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Методика розслідування розбоїв з проникненням у житло.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1998 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Запорізький
юридичний інститут, перший проректор;
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Тіщенко В. В., кандидат юридичних наук, доцент, Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - кафедра криміналістики Національної акаде
мія внутрішніх справ України Міністерства внутрішніх справ України,
м. Київ.
Розділи: І. Криміналістична характеристика розбоїв з проникнен
ням у житло. II. Початкові слідчі дії. III. Планування і організація роз
слідування. IV. Профілактика розбоїв з проникненням у житло.

ШЕВЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Проблеми методики розслідування контрабанди.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1998 р.
Науковий керівник - Салтевський М. В., доктор юридичних наук,
професор; Заслужений діяч науки і техніки України;
Офіційні опоненти:
Аленін Ю. П., доктор юридичних наук, доцент; Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри кримінального процесу;
Іщенко А. В., доктор юридичних наук, професор; Націо
нальна академія внутрішніх справ України, професор кафедри
криміналістики.
Провідна установа - Київський національний університет імені Та
раса Шевченка, кафедра криміналістики.
Розділи: І. Криміналістична характеристика контрабанди. II. Особ
ливості виявлення та розслідування контрабанди. III. Особливості так
тики провадження окремих слідчих дій про контрабанду.
БАГІНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЗЕНОНОВИЧ
Основні питання методики розслідування розкрадань (ст.ст. 84, 86і),
які відбуваються в умовах економічних перетворень.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1999 р.
Науковий керівник - Матусовський Г. А., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Клименко Н. І., доктор юридичних наук, професор; Київський на
ціональний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри
криміналістики;
Гаєнко В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Національний
університет внутрішніх справ МВС України, начальник кафедри
криміналістики.
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Провідна установа - кафедра криміналістики Національної акаде
мії внутрішніх справ України МВС України (м. Київ).
Розділи: І. Вплив економічних перетворень на стан та структуру роз
крадань. II. Криміналістична характеристика розкрадань в умовах еконо
мічних перетворень. III. Основні положення розслідування розкрадань.

БОРИСЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Методика розслідування вбивств з розчленуванням трупа.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1999 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Кузьмічов В. С., доктор юридичних наук, професор; Національна ака
демія внутрішніх справ України, начальник кафедри криміналістики;
Постіка І. В., доктор юридичних наук, професор; Одеська державна
юридична академія, проректор з наукової роботи..
Провідна установа - Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, кафедра криміналістики.
Розділи: І. Криміналістична характеристика вбивств з розчленуван
ням трупа. II. Організація початкових слідчих дій. III. Планування роз
слідування. IV. Організація подальшого розслідування.
ДЕНИСЮК СТАНІСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
Система тактичних прийомів обшуку.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1999 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Грошевий Ю. М., доктор юридичних наук, професор, академік Ака
демії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Тіщенко В. В., кандидат юридичних наук, доцент, Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - кафедра криміналістики Національної акаде
мії внутрішніх справ України Міністерства внутрішніх справ України
(м. Київ).
Розділи: І. Сутність обшуку: кримінально-процесуальні і криміна
лістичні проблеми. II. Підготовка до обшуку. III. Особливості тактики
обшуку.
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ЦИМБАЛ МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ
Тактика огляду місця події при розслідуванні пожеж.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 1999 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Кузьмічов В. С., доктор юридичних наук, професор; Націо
нальна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри
криміналістики;
Тіщенко В. В., кандидат юридичних наук, доцент; Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - Київський Національний університет імені Та
раса Шевченка, кафедра криміналістики.
Розділи: І. Пожежа як подія злочину. II. Особливості огляду місця
події при розслідуванні пожеж. III. Тактичні прийоми огляду місця по
дії при розслідуванні пожеж.
ДАНЬШИН МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Класифікація способів приховування злочинів в криміналістиці.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2000 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор; Академія державної
податкової служби України, професор кафедри кримінального права,
кримінального процесу і криміналістики;
Тіщенко В. В., кандидат юридичних наук, доцент; Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - кафедра криміналістики Національної акаде
мії внутрішніх справ України.
Розділи: І. Сутність і психологічні закономірності приховування
злочинів. II. Поняття способу приховування злочину. III. Класифікація
способів приховування злочинів.

ШВИДКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Планування та організація першочергових слідчих дій при розслі
дуванні квартирних крадіжок.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2000 р.
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Науковий керівник - Коновалова В.О., доктор юридичних наук,
професор; академік Академії правових наук України, Заслужений
діяч науки України.
Офіційні опоненти:
Поетика І. В., доктор юридичних наук, професор; Одеська націо
нальна юридична академія, проректор з наукової роботи;
Гаєнко В. І., кандидат юридичних наук, доцент; Університет вну
трішніх справ МВС України, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ Укра
їни МВС України, м. Київ.
Розділи: І. Криміналістична характеристика квартирних краді
жок. II. Початкові слідчі дії при розслідуванні квартирних крадіжок.
III. Планування та організування розслідування квартирних крадіжок.
IV. Профілактика квартирних крадіжок.

ВЕЛІКАНОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2002 р.
Науковий керівник - Матусовський Г. А., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В .Г., доктор юридичних наук, професор; Запорізький
юридичний інститут МВС України, перший проректор;
Іщенко А. В., доктор юридичних наук, професор; Національна ака
демія внутрішніх справ України, професор кафедри розслідування
злочинів.
Провідна установа - Київський національний університет імені Та
раса Шевченка, кафедра криміналістики.
Розділи: І. Криміналістична концепція слідчої ситуації. II. Слід
ча ситуація як криміналістична категорія. III. Типізація слідчих
ситуацій.
ЗДОРОБКО СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються орга
нізованими групами і злочинними організаціями.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2002 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України.
Офіційні опоненти:
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Лукашевич В.Г., доктор юридичних наук, професор; Гуманітар
ний університет «Запорізький інститут державного і муніципального
управління», перший проректор;
Тіщенко В. В., кандидат юридичних наук, доцент; Одеська державна
юридична академія, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ МВС
України.
Розділи: І. Тактична операція як елемент криміналістичної такти
ки. II. Особливості розслідування вбивств, що вчиняються організо
ваними групами та злочинними організаціями. III. Теоретичні основи
побудови і використання типових тактичних операцій у розслідуван
ні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними
організаціями.
КУРМАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
Виконана і захищена у Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого в 2002 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України..
Офіційні опоненти:
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор, Академія державної
податкової служби України, професор кафедри кримінального права,
кримінального процесу і криміналістики;
Аленін Ю. П., доктор юридичних наук, професор, Одеська націо
нальна юридична академія, завідувач кафедри кримінального процесу.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ Укра
їни, кафедра криміналістики, Міністерство внутрішніх справ України,
м. Київ.
Розділи: І. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансо
вими ресурсами. II. Особливості розслідування шахрайства з фінансо
вими ресурсами.

ВАРЦАБА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактикопсихологічні основи).
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2003 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України.
Офіційні опоненти:
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Грошевий Ю. М., доктор юридичних наук, професор,; академік Ака
демії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Кузьмічов В. С., доктор юридичних наук, професор; Національна ака
демія внутрішніх справ України, начальник кафедри криміналістики.
Провідна установа — Одеська національна юридична академія, ка
федра криміналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Розділи: І. Соціально-психологічна характеристика організованої
злочинної діяльності. II. Криміналістичний аналіз злочинної діяльно
сті організованих груп. III Тактичні основи розслідування злочинів ор
ганізованих злочинних груп.
КОСТЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2003 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор; Академія державної
податкової служби України, професор кафедри кримінального права,
кримінального процесу і криміналістики;
Жирний Г. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, Донецький націо
нальний університет, доцент кафедри кримінального права і процесу.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ Укра
їни МВС України, кафедра криміналістики.
Розділи: І. Проблеми розслідування вбивств на замовлення. II. Способи
вчинення і приховування вбивств на замовлення. III. Слідова картина джерело інформації про злочин. IV. Особа потерпілого й особа злочинця елементи криміналістичної характеристики вбивств на замовлення.

БІЛОУС ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2004 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Гуманітар
ний університет “Запорізький інститут державного та муніципального
управління”, перший проректор;
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Жирний Г. Ю., кандидат юридичних наук, доцент; Донецький націо
нальний університет, доцент кафедри кримінального права та процесу.
Провідна установа - Одеська національна юридична академія, ка
федра криміналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Розділи: І. Криміналістична характеристика фіктивного підприєм
ництва. II. Особливості розслідування фіктивного підприємництва.

СЕМЕНОГОВ В ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2004 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Клименко Н. І., доктор юридичних наук, професор; Київський наці
ональний університет ім. Тараса Шевченка.
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, доцент; Одеська національна
юридична академія, завідувач кафедри криміналістики.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ МВС
України, кафедра криміналістики, м. Київ.
Розділи: І. Криміналістична характеристика вбивств, прихованих
інсценуванням. II. Початкові слідчі дії. III. Планування й організація
розслідування.
СИНЧУК ВАСИЛЬ ЛЮДВИГОВИЧ
Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характе
ристики та їх використання у методиці розслідування вбивств.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2004 р.
Науковий керівник - Журавель В. А., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Одеська націо
нальна юридична академія, завідувач кафедри криміналістики;
Колесник В. А., кандидат юридичних наук, доцент; Національна ака
демія Служби безпеки України, начальник кафедри криміналістики.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ МВС
України, кафедра криміналістики, м. Київ.
Розділи: І. Криміналістична характеристика як інформаційна мо
дель і робочий інструментарій слідчого.II. Кореляційні залежності між
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елементами криміналістичної характеристики вбивств. III. Викори
стання данних криміналістичної характеристики вбивств при розроб
лені засобів встановлення особи злочинця.

НЕГРЕБЕЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Перевірка показань підозрюваного на місці: тактика і психологія.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2005 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Гуманітарний
університет “Запорізький інститут державного і муніципального управ
ління”, перший проректор, Заслужений юрист України;
Колесник В. А., кандидат юридичних наук, доцент; Національна ака
демія Служби безпеки України, начальник кафедри криміналістики.
Провідна установа - Одеська національна юридична академія, ка
федра криміналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Розділи: І. Інформаційна сутність перевірки показань на місці.
II. Психологічні особливості перевірки показань підозрюваного на міс
ці. Ш. Тактичні прийоми перевірки показань підозрюваного на місці.
ЩУР БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються
організованими злочинними групами.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2005 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Гуманітарний
університет “Запорізький інститут державного і муніципального управ
ління”, перший проректор, Заслужений юрист України;
Цимбал М. Л., кандидат юридичних наук, доцент; Харківський нау
ково-дослідний інститут судових експертиз імені Заслуженого професо
ра М.С. Бокаріуса, директор.
Провідна установа - Одеська національна юридична академія,
кафедра криміналістики, Міністерство освіти і науки України,
м. Одеса.
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Розділи: І. Протидія розслідуванню в механізмі організованої зло
чинної діяльності. II. Форми протидії розслідуванню злочинів, що вчи
няються організованими злочинними групами. III. Тактичні основи
усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організова
ними групами.

МИШКОВ ЯРОСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ
Методика розслідування хабарництва.
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2005 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Клименко Н. І., доктор юридичних наук, професор; Київський наці
ональний лінгвістичний університет, професор кафедри права;
Жирний Г. Ю., кандидат юридичних наук, доцент; Донецький
національний університет, доцент кафедри кримінального права та
процесу.
Провідна установа — Одеська національна юридична академія, ка
федра криміналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Розділи: І. Криміналістична характеристика хабарництва. II. Почат
кові слідчі дії. III. Планування й організація розслідування хабарниц
тва. IV. Наступні слідчі дії.

АВДЄЄВА ГАЛИНА КОСТЯНТИНІВНА
Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіо
візуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2006 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Одеська націо
нальна юридична академія, завідувач кафедри криміналістики;
Одерій О. В., кандидат юридичних наук, доцент; Донецький юри
дичний інститут Луганського державного університету МВС України,
начальник кафедри криміналістики.
Провідна установа — Київський національний університет внутріш
ніх справ МВС України, кафедра криміналістики, м. Київ.
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Розділи: І. Сутність судової експертизи з дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції. II. Проблеми формування методи
ки судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної
продукції.

АЛСКСЄНЧУК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА
Огляд місця події: тактика і психологія
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2007 р.
Науковий, керівник — Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Волобуев А. Ф., доктор юридичних наук, професор; Харківський на
ціональний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміна
лістики, судової медицини та психіатрії.
Жирний Г. Ю., кандидат юридичних наук, доцент; Донецький наці
ональний університет, доцент кафедри кримінального права і процесу.
Провідна установа - Київський національний університет внутріш
ніх справ МВС України, кафедра криміналістики, м. Київ.
Розділи: І. Пізнавальна сутність огляду місця події. II. Слідчі версії
при огляді місця події. III. Психологічні основи огляду місця події.
КАПУСТІНА МАРІЄТТА ВЛАДИСЛАВІВНА
Методика розслідування крадіжок вантажів на залізничному транс
порті, вчинених злочинними групами
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2007 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Галаган В. І., доктор юридичних наук, професор; Навчально-нау
ковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Київського націо
нального університету внутрішніх справ, професор кафедри досудового
розслідування;
Одерій О. В., кандидат юридичних наук, доцент; Донецький юридич
ний інститут Луганського державного університету МВС України, на
чальник кафедри криміналістики.
Провідна установа - Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, кафедра криміналістики, м. Київ.
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Розділи: І. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на
залізничному транспорті, вчинених злочинними групами. II. Тактика
проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування крадіжок
вантажів на залізничному транспорті, вчинених злочинними група
ми. III. Планування та організація розслідування крадіжок вантажів
на залізничному транспорті, вчинених злочинними групами.
ФУНІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2007 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Гуманітарний
університет “Запорізький інститут державного і муніципального управ
ління”, перший проректор, Заслужений юрист України;
Весельський В. К., кандидат юридичних наук, доцент; Київський
національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри
криміналістики.
Провідна установа - Одеська національна юридична академія, ка
федра криміналістики, м. Одеса.
Розділи: І. Логіко-психологічна сутність запитання. II. Класифіка
ція запитань у криміналістиці. III. Тактика постановки та формулю
вання запитань.

КОВТУНЕНКО ЛАРИСА ПЕТРІВНА
Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2008 р.
Науковий керівник - Журавель В. А., доктор юридичних наук,
професор.
Офіційні опоненти:
Волобуев А. Ф., доктор юридичних наук, професор; Харківський на
ціональний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміна
лістики, судової медицини та психіатрії.
Моїсєєв О.М., кандидат юридичних наук, доцент; Донецький націо
нальний університет, заступник декана економіко-правового факультету.
Розділи: І. Ситуаційний підхід до тактики слідчих дій. II. Ситуації
слідчих дій. III. Тактичні засоби впливу на ситуації слідчих дій.
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МУСІЄНКО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ
Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2008 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Одеська націо
нальна юридична академія, завідувач кафедри криміналістики;
Весельський В. К., кандидат юридичних наук, доцент; Київський
національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри
криміналістики.
Розділи: І. Сутність шахрайства та його ознаки. II. Криміналіс
тична характеристика шахрайства. III. Особливості розслідування
шахрайства.
ШЕРСТЮК ВІРА МИКОЛАЇВНА
Організаційно-правові та морально-психологічні засади судово-екс
пертної діяльності
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого у 2008 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслуже
ний діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Гуманітарний
університет “Запорізький інститут державного і муніципального управ
ління”, перший проректор, Заслужений юрист України;
Сімакова-Єфрамян Е. Б., кандидат юридичних наук, доцент, стар
ший науковий співробітник, Харківський науково-дослідний інститут
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, заступник директо
ра з наукової роботи.
Розділи: І. Роль судової експертизи в системі процесуальних дій.
II. Пізнавальна функція судово-експертної діяльності III. Судово-екс
пертна діяльність як професія.

ПОЛЯХ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Криміналістична характеристика та основи розслідування контра
банди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів
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Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2009 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор, Національна юридична академія України імені Яросла
ва Мудрого, завідувач кафедри криміналістики, член-кореспондент
Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки
України;
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор, Одеська націо
нальна юридична академія, завідувач кафедри криміналістики;
Одерій О. В., кандидат юридичних наук, доцент, Донецький юридич
ний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Є. О. Дідоренка, начальник кафедри криміналістики.
Розділи: І. Криміналістична характеристика контрабанди наркотич
них засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. II. По
чатковий етап розслідування.

РЕУЦЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Методика розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу пла
тіжних карток
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2009 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Волобуев А. Ф., доктор юридичних наук, професор; Харківський на
ціональний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміна
лістики, судової медицини та психіатрії.
Моїсєєв О. М., кандидат юридичних наук, доцент; Економіко-правовий факультет Донецького національного університету, завідувач ка
федри кримінального права та процесу.
Розділи: І. Криміналістична класифікація та характеристика злочи
нів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток. II. Планування та
організація розслідування. III. Особливості провадження окремих слід
чих дій.
ПІСКУН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Очна ставка: тактика і психологічні основи
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2009 р.
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Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук,
професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч
науки України.
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Класичний при
ватний університет, перший проректор, заслужений юрист України.
Біленчук П. Д„ кандидат юридичних наук, доцент, Навчально-нау
ковий інститут слідчих та криміналістів Київського університету внут
рішніх справ, професор кафедри досудового розслідування.
Розділи: І. Процесуальна та криміналістична сутність очної ставки.
II. Тактика проведення очноїставки. III. Психологічні основи очноїставки.
КОЛЕСНИК ІННА АНАТОЛІЇВНА
Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у пока
заннях свідків
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2010 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор; Національна юридична академія України імені Ярослава
Мудрого, завідувач кафедри криміналістики, академік Академії пра
вових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Класичний при
ватний університет, перший проректор, заслужений юрист України.
Біленчук П. Д., кандидат юридичних наук, доцент; Київський
національний університет імені Тараса Шевченко, доцент кафедри
криміналістики.
Розділи: І. Сутність добросовісних помилок у показаннях свідків.
II. Процес виникнення добросовісних помилок під час формування по
казань. III. Система тактичних прийомів, спрямована на виявлення та
нейтралізацію добросовісних помилок.

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ
Тактика судового слідства в системі криміналістики
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2010 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор; Національна юридична академія України імені Ярослава Муд
рого, завідувач кафедри криміналістики, академік Академії правових
наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Офіційні опоненти:
-------------------------------------
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Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Одеська націо
нальна юридична академія, завідувач кафедри криміналістики;
Весельський В. К., кандидат юридичних наук, доцент; Київський
національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри
криміналістики.
Розділи: І. Тактичні засади здійснення судового слідства в кримі
нальному процесі. II. Організація та планування судової діяльності.
III. Тактика судових дій.

СИНЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Типові версії в структурі криміналістичної методики
Виконана і захищена в Національній юридичній академії України
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2010 р.
Науковий керівник - Журавель В. А., доктор юридичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії правових наук
України.
Офіційні опоненти:
Волобуев А. Ф., доктор юридичних наук, професор; Харківський на
ціональний університет внутрішніх справ, начальник кафедри кримі
налістики, судової медицини та психіатрії.
Щур Б. В., кандидат юридичних наук, доцент; Головне управління
МВС у Львівській області, начальник управління, Заслужений юрист
України.
Розділи: І. Поняття, природа типових версій. II. Механізм формуван
ня типових версій. III. Проблеми реалізації типових версій.

УДОВІЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Першочергові слідчі дії при розслідуванні розкрадань в банківських
структурах
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України у 2011 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук, профе
сор, Національний університет «Юридична академія України імені Ярос
лава Мудрого», професор кафедри криміналістики, академік Національ
ної академії правових наук України, Заслужений діяч науки України.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Національний
університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри кримі
налістики, член-кореспондент Національної академії правових наук
України.
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Весельський В. К., кандидат юридичних наук, доцент; Національна
академія внутрішних справ, начальник кафедри криміналістики та су
дової медицини.
Розділи: І. Криміналістична характеристика розкрадань у банків
ських структурах. II. Першочергові слідчі дії. III. Планування і органі
зація розслідування розкрадань у банківських структурах.

ПАВЛЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та вико
ристання під час допиту).
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України у 2011 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний університет «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», завідувач кафедри криміналістики, академік Ака
демії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Офіційні опоненти:
Берназ В. Д., доктор юридичних наук, професор; Міжнародний гу
манітарний університет, проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків.
Весельський В. К., кандидат юридичних наук, професор; Національ
на академія внутрішних справ, начальник кафедри криміналістики та
судової медицини.
Розділи: 1. Соціально-психологічна характеристика неповнолітніх.
2. Процес формування показань неповнолітніх. 3. Тактика допиту не
повнолітніх різних вікових груп.

СВИРИДОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
Судово-авторознавча класифікаційна експертиза українського пи
семного мовлення
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України у 2012 р.
Науковий керівник — Коновалова В. О., доктор юридичних наук, профе
сор, Національний університет «Юридична академія України імені Ярос
лава Мудрого», професор кафедри криміналістики, академік Національ
ної академії правових наук України, Заслужений діяч науки України.
Офіційні опоненти:
Клименко Н. І., доктор юридичних наук, професор; Київський наці
ональний університет імені Тараса Шевченка.
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Бордюгов Л. Г., кандидат юридичних наук, Донецький науково-до
слідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, за
ступник директора.
Розділи: І. Судово-авторознавча класифікаційна експертиза. II. Проб
леми формування методики судово-авторознавчої класифікаційної
експертизи українського писемного мовлення. III. Оцінка висновку
судово-авторознавчої класифікаційної експертизи українського пи
семного мовлення.
В’ЮННИК ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
Методика розслідування крадіжок автотранспортних засобів
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України у 2012 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор, Національний університет «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого», завідувач кафедри криміналістики, акаде
мік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки
України;
Офіційні опоненти:
Берназ В. Д., доктор юридичних наук, професор; Міжнародний гу
манітарний університет, проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків, член-кореспондент Національної академії правових наук
України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Благута Р. І., кандидат юридичних наук, доцент; Львівський дер
жавний університет внутрішніх справ МВС України, начальник кафе
дри кримінального процесу та криміналістики факультету з підготовки
слідчих.
Розділи: І. Криміналістична характеристика крадіжок автотран
спортних засобів. II. Організація та планування розслідування краді
жок автотранспортних засобів. III. Початковий етап розслідування кра
діжок автотранспортних засобів.

ДЕМИДОВА ЄВГЕНІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Тактика допиту обізнаних осіб
Виконана і захищена в Національному університеті « Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України у 2013 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний університет «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», завідувач кафедри криміналістики, академік
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Національної академії правових наук України, Заслужений діяч на
уки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Моїсєєв О. М., доктор юридичних наук, доцент; Донецький наці
ональний університет, завідувач кафедри кримінального права та
процесу.
Сімакова-Сфремян Е. Б., кандидат юридичних наук, старший нау
ковий співробітник; Харківський науково-дослідний інститут судових
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, заступник директора з нау
кової роботи.
Розділи: І. Використання спеціальних знань обізнаних осіб у кримі
нальному судочинстві. II. Теоретичні засади допиту судового експерта
(спеціаліста). III. Підготовка та процесуальний порядок проведення до
питу судового експерта.
ЧЕРНЕЦЬКИЙ ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ
Слідчий експеримент у кримінальному судочинстві: тактика і
психологія
Виконана і захищена в Національному університеті «Юридична ака
демія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство освіти і науки
України у 2013 р.
Науковий керівник - Коновалова В. О., доктор юридичних наук, профе
сор, Національний університет «Юридична академія України імені Ярос
лава Мудрого», професор кафедри криміналістики, академік Національ
ної академії правових наук України, Заслужений діяч науки України.
Офіційні опоненти:
Шумило М. Є. доктор юридичних наук, професор; Київський на
ціональний університет імені Т. Г. Шевченка, професор кафедри
правосуддя.
Коваленко В. В., кандидат юридичних наук, доцент; Луганський уні
верситет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, начальник кафедри
криміналістики.
Розділи: І. Процесуальна природа слідчого експерименту. II. Тактич
ні особливості слідчого експерименту. III. Психологічні основи слідчого
експерименту.

ЯРЕМЧУК ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА
Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій (організація і
тактика)
Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2014 р.
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Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри криміналістики, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Моїсєєв О. М. доктор юридичних наук, професор; Донецький На
ціональний університет, завідувач кафедри кримінального права та
процесу.
Сімакова-Єфремян Е. Б., кандидат юридичних наук, старший нау
ковий співробітник; Харківський науково-дослідний інститут судових
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, заступник директора з нау
кової роботи.
Розділи: І. Правові основи залучення спеціаліста до проведення слід
чих (розшукових) дій. II. Організація залучення спеціаліста до слідчих
(розшукових) дій. III. Тактика залучення спеціаліста до проведення ок
ремих слідчих (розшукових) дій.

ЛАТИШ КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Криміналістична характеристика та організаційно-тактичні основи
розслідування вандалізму
Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2016 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри криміналістики, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Щур Б. В., доктор юридичних наук, професор; Львівська комерцій
на академія, завідувач кафедри кримінального права та кримінального
процесу, Заслужений юрист України.
Ващук О. П., кандидат юридичних наук, доцент; Національ
ний університет «Одеська юридична академія» доцент кафедри
криміналістики.
Розділи: І. Криміналістична характеристика вандалізму. II. Органі
зація і планування розслідування вандалізму. III. Особливості прове
дення слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій під час розсліду
вання вандалізму.

СПАСЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Методика розслідування порушення правил безпеки під час вико
нання робіт з підвищеною небезпекою
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Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2016 р.
Науковий керівник - Журавель В. А., доктор юридичних наук, про
фесор, Національна академія правових наук України, головний вчений
секретар, член-кореспондент НАПрН України.
Офіційні опоненти:
Галаган В. І. доктор юридичних наук, професор; Національний уні
верситет «Києво-Могилянська академія», професор кафедри галузевих
правових наук.
Одерій О. В., доктор юридичних наук; Донецький юридичний інсти
тут МВС України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін
та судових експертиз.
Розділи: І. Криміналістична характеристика порушення правил
безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. II. Орга
нізація і планування розслідування порушення правил безпеки під
час виконання робіт з підвищеною небезпекою. III. Особливості так
тики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуван
ні порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною
небезпекою.

КУП’ЯНСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Розслідування серійних сексуально-садистських убивств (організа
ційно-тактичні засади)
Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2016 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Му
дрого, завідувач кафедри криміналістики, академік Національної
академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки
України.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Національний
університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри кримі
налістики, член-кореспондент Національної академії правових наук
України;
Благута Р. І., кандидат юридичних наук, доцент; Львівський дер
жавний університет внутрішніх справ МВС України, перший проректор.
Розділи: І. Криміналістична характеристика серійних сексуальносадистських убивств. II. Організація розслідування серійних сексуальносадистських убивств. III. Тактика розслідування серійних сексуально-са
дистських убивств.
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ДОМАШЕНКО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Класифікація тактичних помилок в слідчій діяльності
Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2018 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри криміналістики, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Стратонов В. М., доктор юридичних наук, професор; Херсонський
державний університет, професор кафедри галузевого права, Заслуже
ний юрист України;
Чорноус Ю. М., доктор юридичних наук, професор; Національна
академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та судо
вої медицини.
Розділи: І. Сутність тактичних помилок у слідчій діяльності та їх
види. II. Механізми виникнення тактичних помилок у слідчій діяль
ності. III. Виявлення й нейтралізація тактичних помилок у слідчій
діяльності.
БАРАНЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Система тактичних прийомів установлення психологічного контак
ту при допиті
Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2018 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри криміналістики, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Національний уні
верситет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри криміналіс
тики, член-кореспондент Національної академії правових наук Украї
ни; Заслужений діяч науки і техніки України;
Полях А. М., кандидат юридичних наук; Національна академія вну
трішніх справ, професор кафедри криміналістики та судової медицини,
Заслужений юрист України.
Розділи: І. Роль психологічного контакту при допиті. II. Способи та
умови встановлення психологічного контакту при допиті. III. Пробле
ми формування системи тактичних прийомів, спрямованої на встанов
лення психологічного контакту при допиті.
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СУХОДУБОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Основи методики розслідування вбивств, поєднаних з відчуженням
житла громадян
Виконана і захищена в Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України у 2019 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри криміналістики, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Національний уні
верситет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри криміналіс
тики, член-кореспондент Національної академії правових наук Украї
ни; Заслужений діяч науки і техніки України;
Щур Б. В., доктор юридичних наук, професор; Львівський торговель
но-економічний університет, завідувач кафедри кримінального права
та процесу, Заслужений юрист України.
Розділи: І. Криміналістична характеристика вбивств, учинених з ме
тою відчуження житла. II. Особливості розслідування вбивств, учине
них з метою відчуження житла громадян.

Дисертації науковців кафедри криміналістики,
виконані та захищені за межами університету
Кандидатські дисертації:

МАТУСОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ АБРАМОВИЧ
Уголовно-процессуальные и уголовные вопросы осмотра следов на
месте происшествия.
Выполнена и защищена в Высшей школе Министерства охраны об
щественного порядка РСФСР г. Москва в 1965 г.
Научный руководитель - Колмаков В. П., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Перлов И. Д., доктор юридических наук, профессор;
Тахо-Годи X. М., кандидат юридических наук, доцент.
Главы: I. Следы как доказательства при расследовании преступле
ний. II. Процессуальные вопросы осмотра следов на месте происше
ствия. III. Методика изучения следов на месте происшествия. IV. Изу
чение отдельных видов следов на месте происшествия.
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Дисертації науковців кафедри криміналістики,
виконані за межами університету,
захищені в університеті
Докторські дисертації:

ВОЛОВУЄВ АНАТОЛІЙ ФЕДОТОВИЧ
Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих
злочинів у сфері підприємництва.
Виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС
України, захищена в Національній юридичній академії України імені
Ярослава Мудрого у 2002 р.
Науковий консультант - Бандурка О. М., доктор юридичних наук, про
фесор; Національний університет внутрішніх справ МВС України, ректор.
Офіційні опоненти:
Коновалова В. О., доктор юридичних наук, професор, академік
АПрН України, Заслужений діяч науки України;
Бахін В. П., доктор юридичних наук, професор; Академія податкової
служби України, професор кафедри кримінального права, криміналь
ного процесу і криміналістики;
Кузьмічов В.С., доктор юридичних наук, професор; Національна ака
демія внутрішніх справ України, начальник кафедри криміналістики.
Провідна установа - Київський національний університет імені Та
раса Шевченка, кафедра криміналістики (м. Київ).
Дисертація являє собою комплексне монографічне дослідження
проблем розслідування розкрадань майна та пов’язаних з ними зло
чинів, обумовлених чинниками підприємницької діяльності в період
переходу до ринкової економіки. В дисертації міститься низка теоре
тичних положень та практичних рекомендацій, які сформульовані з
врахуванням сучасних тенденцій в механізмі вчинення корисливих
злочинів у сфері підприємництва, практиці їх розслідування і мають
ознаки новизни.У роботі проаналізовано механізм вчинення злочинів
з використанням статусу підприємства. Дається криміналістична ха
рактеристика таких злочинів, у тому числі основних способів заволодіння чужим майном та його легалізації. Розглядаються особливості
тактики окремих слідчих дій, обумовлені чинниками підприємниць
кої діяльності. У дисертації вирішуються проблеми концептуального
характеру, пов’язані з побудовою методик розслідування окремих ви
дів злочинів, а також комплексних методик розслідування злочинів,
пов’язаних з певними технологіями організованої злочинної діяльно
сті у сфері підприємництва.
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Кандидатські дисертації:
АРОЦКЕР ЛЕВ ЕФИМОВИЧ
Следственный эксперимент в советской криминалистике.
Защищена в Харьковском юридическим институте в 1951 г.
Научный руководитель - Колмаков В. П., кандидат юридических
наук, доцент.
Главы: I. Сущность следственного эксперимента. II. Значение след
ственного эксперимента в следственно-судебной практике. III. Обсто
ятельства, подлежащие установлению следственным экспериментом.
(Виды следственного эксперимента). IV. Тактика подготовки и произ
водства следственного эксперимента. V. Процессуальное оформление
результатов следственного эксперимента. VI. Оценка результатов след
ственного эксперимента. VII. Следственный эксперимент в буржуазной
криминалистике.
СКИБИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Теоретические основы получения информации о преступнике из ма
териальных источников на предварительном следствии.
Защищена в Харьковском юридическим институте в 1974 г.
Научный руководитель - Салтевский М.В., доктор юридических
наук, профессор.
Официальные оппоненты:
Самойлов Г. А., доктор юридических наук, профессор, Заслужен
ный юрист РСФСР;
Петрухин И. Л., кандидат юридических наук.
Ведущая организация - Киевский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко.
Главы: I. Анализ материальных взаимодействий в преступлении.
II. Генезис материальных источников информации о преступнике.
III. Научные основы получения информации о преступнике путем ис
следования материальных отображений.
ЗАТЕНАЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактич
ні прийоми їх актуалізації)
Виконана в Інституті вивчення проблем злочинності Академії право
вих наук України, захищена в Національній юридичній академії Укра
їни імені Ярослава Мудрого в 2008 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук,
професор; Національна юридична академія України імені Ярослава
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Підготовка і атестація науково педагогічних кадрів

Мудрого, завідувач кафедри криміналістики, член-кореспондент Ака
демії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Офіційні опоненти:
Коновалова В. О. доктор юридичних наук, професор; Національна
юридична академія України імені Ярослава Мудрого, академік Акаде
мії правових наук України, Заслужений діяч науки України;
Біленчук П. Д., кандидат юридичних наук, доцент; Навчально-нау
ковий інститут підготовки слідчих та криміналістів Київського націо
нального університету внутрішніх справ, професор кафедри досудового
розслідування.
Розділи: І. Психофізіологічний механізм формування ідеальних слі
дів. II. Науково-технічні засоби у роботі з ідеальними слідами Ш. Так
тичні прийоми актуалізації ідеальних слідів.
КЕРИК ЛЕСЯ ІГОРЕ ВИА
Криміналістична характеристика та основи розслідування доведен
ня до самогубства
Виконана в Інституті вивчення проблем злочинності Академії право
вих наук України, захищена в Національному університеті «Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого» в 2013 р.
Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний університет «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», завідувач кафедри криміналістики, академік На
ціональної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і
техніки України;
Офіційні опоненти:
Тіщенко В. В., доктор юридичних наук, професор; Національний
університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри кримі
налістики, член-кореспондент Національної академії правових наук
України заслужений діяч науки і техніки України;
Щур Б. В. , доктор юридичних наук, професор; Міністерство внутріш
ніх справ України, радник Міністра.
Розділи: І. Криміналістична характеристика доведення до самогуб
ства. II.Основи розслідування доведення до самогубства.
ГЕТЬМАН ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
Моделювання особи невідомого злочинця (криміналістичні засоби,
методи та технології)
Виконана в Інституті вивчення проблем злочинності Академії право
вих наук України, захищена в Національному юридичному університе
ті імені Ярослава Мудрого в 2015 р.

-------------------------------------

235

-------------------------------------

^Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку

Науковий керівник - Шепітько В. Ю., доктор юридичних наук, про
фесор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри криміналістики, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
Офіційні опоненти:
Лукашевич В. Г., доктор юридичних наук, професор; Інститут права
імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, завіду
вач кафедри кримінального процесу та криміналістики;
Галаган В. І., доктор юридичних наук, професор; Національний уні
верситет «Києво-Могилянська академія», професор кафедри галузевих
правових наук.
Розділи: І. Використання методу моделювання у криміналістиці.
II. Реалізація методу моделювання у діяльності слідчого. III. Моделю
вання особи невідомого злочинця за допомогою сучасних науково-тех
нічних засобів та інформаційних технологій.
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