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Представлена читачам монографія є результатом наукових 
досліджень кафедри криміналістики Національного університету 
«Одеська юридична академія» за 2011–2017 роки.

У сучасний період становлення і розвитку Української дер-
жави, що супроводжується численними політичними, соціаль-
но-економічними правовими та організаційними реформами, від-
стоюванням державної незалежності та суверенітету, негативним 
явищем є злочинність, що поширюється у різних сферах суспіль-
них відносин, набуває рис професіоналізму, організованості і 
транснаціональності. Вона ставить чималі перешкоди на шляху 
до створення демократичної, правової держави, що базується на 
принципах народовладдя і справедливості. Злочинність посягає 
на основні цінності людини: її життя, здоров’я, тілесну недотор-
канність, свободу, честь, гідність, спокій, духовне і матеріальне 
благополуччя. Разом з тим слідча, оперативно-розшукова і судова 
практика відчувають гостру потребу в ефективних рекомендаціях 
протидії злочинності та з своєчасного виявлення і швидкого та 
повного розслідування вчинених злочинів.

На основі вивчення та узагальнення практики боротьби зі 
злочинністю, аналізу чинного законодавства, сучасних наукових 
досягнень криміналістика та суміжні з нею науки – кримінальне 
процесуальне право, теорія оперативно-розшукової діяльності, 
судова експертологія, юридична психологія, судова медицина і 
судова психіатрія – досліджують різноманітні прояви злочин-
ності, закономірності кримінальної діяльності і розроблюють 
методи, прийоми і засоби з виявлення та розкриття злочинів.

У даній монографії розглядається широке коло проблем, пов’я-
заних з криміналістичним забезпеченням виявлення і продуктив-
ного розслідування злочинів. Це проблеми вирішення тактичних 
і стратегічних завдань розслідування, зокрема, встановлення 
особи злочинця, визначення принципів побудови і застосування 
окремих криміналістичних методик до конкретного криміналь-
ного провадження, оперативного-розшукового забезпечення  
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розкриття злочинів, організації і тактики проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій.

Актуальним є також звернення до деяких сучасних методів 
і засобів розслідування: аналізу і використання кіберпростору, 
мереж інтернету, вербальної і невербальної інформації, судо-
во-медичних і судово-психіатричних способів дослідження об’єк-
тів, що несуть доказову інформацію.

Заслуговують на увагу питання розробки методики розслі-
дування окремих категорій тяжких злочинів: легалізації (від-
мивання) коштів, здобутих злочинним шляхом; одержання 
неправомірної вигоди; господарських злочинів; виготовлення і 
розповсюдження об’єктів дитячої порнографії; злочинного обігу 
наркотичних засобів; рейдерського захоплення підприємств та 
деяких інших.

Звичайно, зазначені наукові криміналістичні дослідження не 
вичерпують всі актуальні проблеми теорії і практики розсліду-
вання злочинної діяльності, проте загострюють увагу на деяких 
питаннях, що знаходять певне вирішення з позиції авторського 
колективу кафедри криміналістики. Положення монографії 
можуть бути використані у слідчій і судовій практиці, у навчанні 
студентів та аспірантів, у подальших дослідженнях науковців.

Бажаю науковцям успішного подальшого дослідження акту-
альних завдань у сфері розробки ефективних рекомендацій з роз-
слідування і розкриття злочинів.

СЕРГІЙ	кІВАЛОВ, 
доктор юридичних наук, професор,  
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