
ПЕРЕЛІК 

тем рефератів  

за напрямом підготовки  

12.00.09 – КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;  

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Кримінальне процесуальне право і кримінальна процесуальна 

діяльність. 

2. Кримінальне процесуальне право та оперативно-розшукова діяльність. 

3. Принципи кримінального процесу. 

4. Докази і доказування в кримінальному процесі. 

5. Примус у кримінальному процесі. 

6. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

7. Досудове розслідування як стадія кримінального процесу. 

8. Суб’єкти досудового розслідування та їх правовий статус. 

9. Судовий розгляд як стадія кримінального процесу. 

10. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень. 

11. Слідчі (розшукові) дії та їх класифікація. 

12. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. 

13. Огляд у кримінальному провадженні. 

14. Обшук у кримінальному провадженні. 

15. Експертиза у кримінальному провадженні. 

16. Характеристика обов’язкових експертиз у кримінальному провадженні. 

17. Допит у кримінальному провадженні. 

18. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб у 

кримінальному провадженні. 

19.  Пред’явлення для впізнання у кримінальному провадженні. 

20. Слідчий експеримент у кримінальному провадженні. 

21. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

22. Зупинення та закінчення досудового розслідування. 

23. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. 

24. Судове провадження у першій інстанції. 

25. Провадження з перегляду судових рішень. 

26. Виконання судових рішень. 

27. Особливі порядки кримінального провадження. 

28. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

29. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної 

громадянинові незаконними діями органів досудового розслідування, 

прокуратури, суду.   

30. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

31. Особливості кримінального провадження у зарубіжних державах. 

32. Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів.  

33. Предмет науки криміналістики. 

34. Завдання науки криміналістика. 



35. Історія розвитку криміналістики. 

36. Методи криміналістики: види та характеристика. 

37. Система науки криміналістики. 

38. Взаємозв’язок криміналістики з іншими галузями права та правовими 

науками. 

39. Поняття і види криміналістичної ідентифікації. 

40. Об’єкти і суб’єкти кримінальної ідентифікації. 

41. Форми та види криміналістичної ідентифікації. 

42. Зміст (стадії) криміналістичної ідентифікації. 

43. Поняття, сутність і методика криміналістичної діагностики. 

44. Судова фотографія: поняття, види. 

45. Фотографування місця події. 

46. Впізнавальне фотографування живих осіб та трупів. 

47. Поняття трасології та її наукові основи. 

48. Сліди пальців рук та їх властивості. 

49. Дактилоскопічна експертиза: об’єкти, завдання та компетенція. 

50. Дерматогліфіка. 

51. Сліди ніг (взуття) людини та їх криміналістичне значення. 

52. «Доріжка» слідів ніг та її криміналістичне значення. 

53. Способи виявлення, фіксації та вилучення слідів у трасології. 

54. Сліди знарядь зламу, інструментів і засобів: класифікація та 

криміналістичне значення. 

55. Сліди транспортних засобів та їх класифікація. 

56. Поняття і класифікація ідентифікаційних ознак. 

57. Види (класифікація) слідів в трасології. 

58. Поняття і основні об’єкти вивчення судової балістики. 

59. Види (класифікація) ручної вогнепальної зброї. 

60. Боєприпаси до вогнепальної зброї як об’єкт судової балістики. 

61. Сліди застосування вогнепальної зброї. 

62. Судово-балістична експертиза: об’єкти та компетенція. 

63. Загальні і окремі ознаки почерку. 

64. Криміналістичне дослідження письма та почерку. 

65. Поняття, предмет і завдання криміналістичної документалістики. 

66. Техніко-криміналістична експертиза документів та її властивості. 

67. Види та способи підробки документів. 

68. Ознаки зміну тексту документа шляхом підчистки. 

69. Ознаки зміну тексту документа шляхом витравлювання. 

70. Ознаки зміну тексту документа шляхом змивання. 

71. Ознаки зміну тексту документа шляхом дописування. 

72. Дослідження закреслених і залитих документів. 

73. Дослідження тексту спалених та розірваних документів. 

74. Криміналістичний опис особи за зовнішніми ознаками. 

75. Ознаки зовнішності та їх класифікація. 

76. Методика опису ознак і властивостей зовнішності людини за методом 

«словесного портрета». 



77. Суб’єктивні портрети як способи фіксації ознак зовнішності особи. 

78. Використання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та 

встановлення особи. 

79. Судово-експертне дослідження ознак зовнішності. 

80. Поняття, значення та система криміналістичної реєстрації. 

81. Криміналістичні обліки та їх характеристика. 

82. Використання запахових слідів людини при розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

83. Криміналістична тактика як розділ криміналістики: поняття, завдання та 

структура. 

84. Характеристика засобів криміналістичної тактики. 

85. Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень. 

86. Версія як логічна основа планування розслідування кримінальних 

правопорушень. 

87. Поняття, принципи та стадії огляду місця події. 

88. Підготовка до огляду місця події. 

89. Учасники огляду місця події. 

90. Способи та методи огляду місця події. 

91. Фіксація результатів огляду місця події. 

92. Поняття, стадії і види слідчого експерименту. 

93. Підготовка до слідчого експерименту.. 

94. Загальні тактичні умови проведення слідчого експерименту.. 

95. Поняття, види та підстави проведення обшуку. 

96. Особливості тактики проведення обшуку в приміщенні. 

97. Підготовка до проведення обшуку. 

98. Використання пошукових засобів при проведенні обшуку. 

99. Особливості тактики проведення групового обшуку. 

100. Поняття і види пред’явлення для впізнання. 

101. Тактика пред’явлення для впізнання осіб. 

102. Тактика пред’явлення для впізнання предметів. 

103. Поняття та види допиту: історія розвитку. 

104. Психологічні особливості формування показань очевидців. 

105. Тактичні прийоми правомірного психологічного впливу. 

106.  Використання сучасних інформаційних технологій в слідчій діяльності. 

107. Поняття, стадії та види допитів. 

108. Загальні тактичні умови проведення допиту. 

109. Підготовка до допиту. 

110. Тактика допиту підозрюваного з урахуванням ситуаційних факторів. 

111. Тактика допиту підозрюваного в безконфліктній ситуації. 

112. Особливості тактики допиту неповнолітнього підозрюваного. 

113. Особливості тактики допиту потерпілого. 

114. Тактика допиту свідка. 

115. Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка. 

116. Фіксація допиту. 

117. Факультативні засоби фіксації допиту. 



118. Особливості тактики судових допитів. 

119. Психологія спілкування та психологічний вплив в слідчій діяльності. 

120. Використання засобів високих технологій та засобів масової інформації 

в розкритті злочинів та розшуку злочинців. 

121. Правові та етичні основи використання психологічного впливу в слідчій 

діяльності. 

122. Поняття судових експертиз та їх роль у розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

123. Види (класифікація) судових експертиз. 

124. Тактика призначення судової експертизи на стадії досудового 

розслідування. 

125. Тактика відібрання експериментальних зразків для проведення судової 

експертизи. 

126. Етичні основи тактики окремих слідчих (розшукових) дій. 

127. Поняття, предмет, завдання, система криміналістичної методики. 

128. Структура окремих криміналістичних розслідувань кримінальних 

правопорушень. 

129. Поняття і структура криміналістичної характеристики кримінальних 

правопорушень. 

130. Криміналістична характеристика вбивств. 

131. Характеристика початкового етапу розслідування вбивств. 

132. Типові ситуації початкового етапу розслідування вбивств. 

133. Особливості тактики слідчих (розшукових) дій наступного етапу 

розслідування вбивств. 

134. Початковий етап розслідування вбивств на замовлення. 

135. Види судових експертиз, які призначаються під час розслідування 

вбивств. 

136. Криміналістична характеристика зґвалтувань. 

137. Типові ситуації початкового етапу розслідування зґвалтувань. 

138. Особливості тактики слідчих (розшукових) дій наступного етапу 

розслідування зґвалтувань. 

139. Початковий етап розслідування зґвалтувань. 

140. Види судових експертиз, які призначаються під час розслідування 

зґвалтувань. 

141. Криміналістична характеристика шахрайства. 

142. Характеристика початкового етапу розслідування шахрайства. 

143. Характеристика наступного етапу розслідування шахрайства. 

144. Особливості тактики проведення слідчих(розшукових) дій під час 

розслідування шахрайства. 

145. Криміналістична характеристика крадіжок. 

146. Початковий етап розслідування крадіжок. 

147. Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні квартирних 

крадіжок. 

148. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні крадіжок. 



149. Наступний етап розслідування крадіжок. 

150. Криміналістична характеристика грабежів. 

151. Характеристика початкового етапу розслідування грабежів. 

152. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні грабежів. 

153. Криміналістична характеристика розбою. 

154. Характеристика початкового етапу розслідування розбою. 

155. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні розбою. 

156. Криміналістична характеристика вимагань. 

157. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні вимагань. 

158. Планування розслідування та початковий етап розслідування вимагань. 

159. Криміналістична характеристика розкрадання, вчиненого шляхом 

привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем. 

160. Початковий етап розслідування розкрадання, вчиненого шляхом 

привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.. 

161. Особливості виконання окремих слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування розкрадання, вчиненого шляхом привласнення, розтрати 

або зловживання службовим становищем. 

162. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки 

дорожнього руху. 

163. Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні дорожньо-

транспортних подій. 

164. Початковий етап розслідування злочинних порушень правил безпеки 

дорожнього руху. 

165. Особливості тактики огляду місця дорожньо-транспортної події. 

166. Наступний етап розслідування злочинних порушень правил безпеки 

дорожнього руху. 

167. Види судових експертиз, які призначаються під час розслідування 

злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. 

168. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти 

довкілля. 

169. Характеристика початкового етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти довкілля. 

170. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля. 

171. Характеристика наступного етапу розслідування кримінальних 

правопорушень проти довкілля. 

172. Види судових експертиз, які призначаються під час розслідування 

кримінальних правопорушень проти довкілля. 

173. Криміналістична характеристика хуліганства. 

174. Характеристика початкового етапу розслідування хуліганства. 

175. Характеристика наступного етапу розслідування хуліганства. 



176. Міжнародний досвід розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень. 

177. Теорія оперативно-розшукової діяльності як наука.  

178. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності з іншими 

юридичними науками.  

179. Історична генеза оперативно-розшукової діяльності. 

180. ОРД: поняття та сутність.  

181. Система законодавчого та нормативно-правового регулювання 

правовідносин в сфері оперативно-розшукової діяльності.  

182. Загальна характеристика Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність».  

183. Принципи оперативно-розшукової діяльності: конституційні, 

загальні та спеціальні. 

184. Підстави оперативно-розшукової діяльності. 

185. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.  

186. Підрозділи Національної поліції України, які уповноважені 

здійснювати ОРД.  

187. Обов’язки та права підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність. 

188. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. 

189. Оперативно-розшукова справа. 

190. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 

191. Оперативно-розшукова тактика. 

192. Способи вирішення оперативно-тактичних завдань. 

193. Оперативна комбінація. 

194. Форми ОРД: поняття та сутність 

195. Виявлення осіб та фактів, що заслуговують на оперативний інтерес 

(оперативний пошук). 

196. Оперативно-розшукова профілактика. 

197. Оперативна розробка. 

198. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження. 

199. Поняття та сутність документування в оперативно-розшуковій 

діяльності. 

200. Поняття та сутність планування в оперативно-розшуковій діяльності. 

201. Засоби оперативно-розшукової діяльності. 

202. Спеціальна техніка в оперативно-розшуковій діяльності. 

203. Оперативно-розшукові заходи: поняття, види та особливості 

проведення. 

204. Оперативно-технічні заходи: поняття, види та особливості 

проведення. 

205. Інформаційна-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності. 

206. Оперативно-розшукові обліки. 

207. Методи ОРД: поняття та сутність. 



208. Оперативна закупка. 

209. Контрольована поставка. 

210. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності: поняття та 

сутність. 

211. Правові основи конфіденційного співробітництва.  

212. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів. 

213. Відомчий контроль в оперативно-розшуковій діяльності. 

214. Сутність судового контролю в оперативно-розшуковій діяльності. 

215. Сутність нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності. 

216. Забезпечення режиму секретності під час проведення оперативно-

розшукової діяльності. 

217. Організаційно-правові засади та напрями взаємодії оперативних 

підрозділів з органами досудового розслідування при запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні.  

218. Взаємодія підрозділів кримінальної поліції з органом досудового 

розслідування при плануванні та проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

219. Організаційно-тактичні основи розкриття та запобігання злочинам 

оперативними підрозділами Національної поліції. 

220. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням проти життя та здоров’я. 

221. Оперативно-розшукові заходи з виявлення та розкриття вбивств на 

замовлення. 

222. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням, пов’язаним з домашнім насильством. 

223. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням, пов’язаним з торгівлею людьми. 

224. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням, пов’язаним з нелегальною міграцією. 

225. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням у сфері суспільної моралі. 

226. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

227. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням серед дітей. 

228. Протидія підрозділами кримінальної поліції організованій 

злочинності. 

229. Протидія підрозділами кримінальної поліції кримінальним 

правопорушенням проти власності. 

230. Протидія підрозділами кримінальної поліції крадіжкам. 

231. Протидія підрозділами кримінальної поліції грабежам та розбоям. 



232. Протидія підрозділами кримінальної поліції незаконному 

поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

233. Протидія підрозділами кримінальної поліції незаконному 

поводженню з радіоактивними матеріалами. 

234. Протидія підрозділами кримінальної поліції незаконному 

заволодінню транспортним засобам. 

235. Протидія підрозділами кримінальної поліції незаконному 

виробництву, виготовленню, придбанню, зберіганню, перевезенню, 

пересиланню чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів. 

236. Протидія кіберзлочинам. 

237. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері службової 

діяльності. 

238. Протидія корупційним, або пов’язаним з корупцією 

правопорушенням. 

239. Документування одержання неправомірної вигоди. 

240. Розшукова робота підрозділів кримінальної поліції: поняття та 

сутність 

241. Розшукова справа: поняття та порядок провадження. 

 

 

 

 

 

 

 


