
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «ПРАВО» 
 

1. Адміністративно-правові та організаційні засади деокупації АР Крим. 

2. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції 

України щодо захисту дітей від домашнього насильства. 

3. Правове та організаційне забезпечення запобігання правопорушенням, що 

вчиняються дітьми. 

4. Адміністративно-правове забезпечення діяльності підрозділів реагування 

патрульної поліції України. 

5. Запобігання Національною поліцією порушенню правил безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

6. Адміністративний нагляд поліції в Україні. 

7. Докази та доказування в адміністративному судочинстві. 

8. Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними 

угрупуваннями. 

9. Кримінологічна характеристика та запобігання терористичним актам у 

великих містах України. 

10. Запобігання організованій злочинності в Одеському регіоні. 

11. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: кримінально-

правові та кримінологічні аспекти. 

12. Розслідування злочинів у сфері економіки, вчинених з використанням 

інформаційних технологій. 

13. Доказування у кримінальних провадженнях за фактами дорожньо-

транспортних пригод. 

14. Методика розслідування незаконного заволодіння транспортним засобам. 

15. Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному 

регіоні півдня України. 

16. Оперативно-розшукове супроводження кримінальних проваджень щодо 

злочинів у сфері економіки. 

17. Оперативно-розшукова діяльність бандитизму у районі проведення 

антитерористичної операції. 

18. Соціально-правова природа громадського контролю в сфері виконання 

покарань в Україні. 

19. Обрання, зміна та скасування заходів забезпечення кримінального 

провадження за ініціативою сторони захисту. 

20. Доступ до матеріалів досудового розслідування: теорія і практика. 

21. Захист прав неповнолітніх, що притягаються до відповідальності за 

вчинення адміністративних правопорушень. 

22. Забезпечення прав людини в Україні за матеріалами практики 

Європейського суду з прав людини. 

23. Юридичний проступок: загальнотеоретичне дослідження. 

24. Проведення досудового розслідування корупційних злочинів детективами 

Національного антикорупційного бюро України. 

25. Правове регулювання провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 



26. Адміністративно-правовий механізм вирішення спорів у сфері публічних 

закупівель в Україні. 

27. Проведення аудіо-та відео контролю особи і місця в інтересах 

кримінального судочинства. 

28. Інститут випробування у кримінальному та кримінально-виконавчому 

праві: теоретико-правові аспекти. 

29. Особливості досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

проваджень. 

30. Дізнання як форма досудового розслідування. 

31. Збирання та подання доказів стороною захисту у змагальному 

кримінальному процесі. 

32. Порівняльно-правове дослідження інститутів кримінального процесу 

України та зарубіжних держав. 

33. Міжнародні та європейські стандарти здійснення кримінального 

провадження. 

34.  Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами під час кримінального провадження. 

35. Проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

36. Інститут спеціальної конфіскації в кримінальному праві України. 

37. Електронні докази у кримінальному провадженні. 

38. Електронне кримінальне судочинство: теоретико-правові та прикладні 

аспекти. 

39. Охорона та захист прав окремих учасників кримінального провадження. 

40. Проведення слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

41. Реалізація засад кримінального провадження відповідно до вимог 

міжнародних стандартів. 

42. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності: генезис 

формування та сучасний стан. 

43. Інститути заохочення засуджених в кримінальному та кримінально-

виконавчому праві. 

44. Насильство у посяганнях на власність: проблеми законодавчої 

регламентації. 

45. Інститут контролю та нагляду в сфері виконання кримінальних покарань. 

46. Кримінологічна характеристика та запобігання сепаратизму в Україні. 

47. Економія репресії як принцип кримінального права і його реалізація в 

призначенні заходів кримінальної відповідальності. 

48. Європейські пенітенціарні системи: теоретико-порівняльне дослідження. 

49. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційної злочинності у 

виборчому процесі України. 

50. Вилучення речових доказів у кримінальному провадженні на стадії 

досудового розслідування. 

51. Запобігання кримінальним правопорушенням сексуального характеру 

стосовно малолітньої особи.  



52. Правові та організаційно-тактичні засади оперативного пошуку осіб, які 

вчинюють злочини, пов’язані із незаконним обігом синтетичних наркотичних 

засобів. 

53. Правові та організаційно-тактичні засади проведення оперативних 

комбінацій у протидії крадіжкам з квартир. 

54. Правові та організаційно-тактичні засади розкриття злочинів минулих 

років підрозділами кримінальної поліції. 

55. Правові та організаційно-тактичні засади протидії підрозділами 

кримінальної поліції грабежам відносно неповнолітніх. 

56. Альтернативні способи вирішення правових спорів. 

57. Cучасні тенденції юридичної науки. 

58. Тенденції розвитку державності і права у новітній період. 

59. Сучасні філософські та правові доктрини. 

60. Сучасна теорія права: пізнавальні та прикладні аспекти. 

 

 


