
 
 

 

Затверджено на кафедрі кримінального права 

Протокол №2 від 02.09.2019 року 

Тематика курсових робіт 

З курсу «Криміналістика» 

4 курс (денна форма навчання) 

 Назва курсової роботи Прізвище та 

ініціали 

студента 

Прізвище та 

ініціали 

наукового 
керівника 

1.  Криміналістична характеристика вимагань. Веселовський 

Я.Я 

доц.Кадук 

С.В. 

2.  Криміналістично – довідкові колекції та їх значення в 
розслідуванні злочинів. 

Медвідь Б.Р. доц.Кадук 
С.В. 

3.  Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із 

розголошенням професійної таємниці. 

Костюк Н.І. доц.Кадук 

С.В. 

4.  Огляд зброї на місці події, підготовка і направлення на 
судово- балістичну експертизу речових доказів 

Гаєвський В.Ю. доц.Кадук 
С.В. 

5.  Криміналістична характеристика грабежів. Ковальова О.В. 

 

доц.Кадук 

С.В. 

6.  Криміналістична характеристика вбивств Долішня А.І. 
 

доц.Кадук 
С.В. 

7.  Поняття та класифікація холодної зброї.  

Жолинський 

С.М. 

доц.Кадук 

С.В. 

8.  Вогнепальна зброя та бойові припаси: поняття та 

класифікація. 

Люклян Д.В. доц.Кадук 

С.В. 

9.  Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія) Николищин 

Я.А. 

доц.Кадук 

С.В. 

10.  Сучасний стан і перспективи розвитку судової експертизи в 

Україні. 

Шпек В.О. доц.Кадук 

С.В. 

11.  Поняття та класифікація обшуку : криміналістичні аспекти. Досин В.І доц.Кадук 

С.В. 

12.  Методика вбивств з особливою жорстокістю. Працун В.В. доц.Кадук 

С.В. 

13.  Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при 
розслідуванні розбою. 

Веселовський 
Р.Я 

доц.Кадук 
С.В. 

14.  Особливості тактики проведення слідчих дій під час 

розслідування шахрайства. 

Божак М.В. доц.Кадук 

С.В. 

15.  Класифікація слідів у криміналістиці. Бордуляк В.В. доц.Кадук 
С.В. 

16.  Поняття, ознаки та різновиди підробки письмо документів.  Пархуць.Я.В доц.Кадук 

С.В. 

17.  Методика розслідування злочинів проти власності. Єрмакова Х.Ю. доц.Кадук 
С.В. 

18.  Методика розслідування комп’ютерних злочинів. Йосипенко М.С. доц.Кадук 

С.В. 

19.  Особливості тактики допиту неповнолітнього, малолітнього та 
осіб, що мають психічні і фізичні вади. 

Михайлишин 
Т.І. 

доц.Кадук 
С.В. 

20.  Трасологічні дослідження та їх значення для розслідування 

злочинів 

Сандалович 

М.Я. 

доц.Кадук 

С.В. 



 
 

21.  Початковий етап розслідування вбивств на замовлення. Перепелиця 

М.О. 

доц.Кадук 

С.В. 

22.   Тактика слідчого експерименту. Харевич Н.В. доц.Кадук 
С.В. 

23.  Класифікація криміналістичних засобів і методів, які 

застосовуються при проведенні слідчих дій. 

Каба А.Р. доц.Кадук 

С.В. 

24.  Тактична операція: поняття, види, загальні умови 
допустимості та використання. 

Кузів В.З доц.Кадук 
С.В. 

25.  Класифікація тактичних прийомів. Приймак Р.В 

 

доц.Кадук 

С.В. 

26.  Загальні положення збирання, особистого та експертного 
дослідження слідів вогнепальної зброї. 

 доц. Кадук 
С.В. 

27.  Поняття і завдання криміналістичної тактики.  доц. Кадук 
С.В. 

28.  Тактичні та психологічні основи перевірки показань на місці.  доц. Кадук 
С.В. 

 

 

Наукові роботи 

 Назва курсової роботи Прізвище та 

ініціали 

студента 

Прізвище та 

ініціали 

наукового 
керівника 

1. Розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу 

фальсифікованих лікарських засобів. 

Семчишин 

М.В. 

доц.Кадук 

С.В. 

2. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів , 
вчинених транснаціональними організованими злочинними 

угрупуваннями 

Яшан В.В. доц.Кадук 
С.В. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


