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Анотація

Розроблений конспект лекцій враховує сучасний рівень розвитку науки
криміналістики та відрізняється від підручників з криміналістики своєю
стислістю й тим, що передбачає регулярне перевидання з урахуванням
останніх змін у науці й практичній діяльності з розслідування кримінальних
правопорушень. Нині кількості запланованих у навчальному процесі лекційних
годин недостатньо для доведення до здобувачів вищої освіти всього
необхідного їм навчального матеріалу. Саме тому значна увага має бути
приділена їх самостійній роботі, а розроблений конспект лекцій є надійним
помічником під час підготовки до поточних занять, заліку або екзамену.
Конспект лекцій з криміналістики призначений для здобувачів вищої освіти
навчальних закладів України за напрямом підготовки «Правознавство». У
ньому враховані вимоги Державного освітнього стандарту за вказаною
навчальною дисципліною, в узагальненому вигляді наведені концептуальні
положення про предмет криміналістики, її природу та методологічну основу,
використання засобів і методів криміналістичної техніки, тактичні прийоми
проведення слідчих (розшукових) дій, розглянуто низку методичних положень
щодо розслідування окремих видів чи груп злочинів.
За своїм змістом та спрямуванням конспект лекцій відповідає сучасному
рівню розвитку науки криміналістики. У ньому враховані зміни до КПК України,
інших нормативно-правових актів, виданих останнім часом.
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Організація навчального процесу передбачає надання можливості
здобувачам вищої освіти отримати базові знання з криміналістики, які у
подальшому можна поглиблювати і вдосконалювати під час оволодіння
знаннями і отримання певних криміналістичних навичок, зокрема під
час самостійної підготовки. Отримати ці знання можна, по-перше, від
викладача під час проведення лекційних, семінарських чи практичних
аудиторних занять, а по-друге, з підручників, навчальних посібників,
курсів чи конспектів лекцій з криміналістики.
Розроблений конспект лекцій враховує сучасний рівень розвитку
науки криміналістики та відрізняється від підручників з криміналістики
своєю стислістю й тим, що передбачає регулярне перевидання з урахуванням останніх змін у науці й практичній діяльності з розслідування
кримінальних правопорушень. Нині кількості запланованих у навчальному процесі лекційних годин недостатньо для доведення до здобувачів
вищої освіти всього необхідного їм навчального матеріалу. Саме тому
значна увага має бути приділена їх самостійній роботі, а розроблений
конспект лекцій є надійним помічником під час підготовки до поточних
занять, заліку або екзамену.
Конспект лекцій з криміналістики призначений для здобувачів вищої освіти навчальних закладів України за напрямом підготовки «Правознавство». У ньому враховані вимоги Державного освітнього стандарту за вказаною навчальною дисципліною, в узагальненому вигляді
наведені концептуальні положення про предмет криміналістики, її природу та методологічну основу, використання засобів і методів криміналістичної техніки, тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових)
дій, розглянуто низку методичних положень щодо розслідування окремих видів чи груп злочинів. За своїм змістом та спрямуванням конспект
лекцій відповідає сучасному рівню розвитку науки криміналістики. У
ньому враховані зміни до КПК України, інших нормативно-правових
актів, виданих останнім часом.
Важливо зазначити, що для успішної здачі екзамену з курсу криміналістики недостатньо знань в обсязі конспекту лекцій. Тому перспективним виглядає організація навчання в режимі, коли перед безпосереднім спілкуванням з викладачем здобувач вищої освіти вже має
загальне уявлення по розглянутій темі. За цих умов існує реальна можливість заздалегідь ознайомитися з планом і коротким змістом майбут-
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ньої лекції. Це допоможе краще сприймати поданий викладачем матеріал, не відволікаючись на запис того, що є у виданому конспекті; дозволить встигнути законспектувати нові положення теми, що повідомляють і розвивають викладачі. Зокрема, викладачу важливо довести до
абітурієнта інформацію про останні досягнення у галузі криміналістики, у тому числі, у сфері науково-технічного прогресу, оскільки досконале вивчення криміналістики дозволить ефективно боротися зі злочинністю шляхом розслідування кримінальних правопорушень.
З огляду на зазначене, запропоноване видання у сукупності з власним конспектом лекцій дозволить здобувачам вищої освіти раціональніше використати час, вивчаючи й узагальнюючи рекомендовану літературу.
Під час підготовки до видання конспекту лекцій з криміналістики
були використані роботи В. П. Бахіна, Р. С. Белкіна, В.І.Галагана,
Л. Я. Драпкіна, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, В. О. Коновалової,
Н. І. Клименко, Є. Д. Лукянчиова, М. В. Салтевського, С. С. Чернявського,
Ю.М. Чорноус, В. Ю. Шепітька
та інших видатних вченихкриміналістів.
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Книги, які можуть вас зацікавити

Цивільний Кодекс
України

Кримінальний кодекс
України

Настільна книга
слідчого національної
поліції України

Кодекс законів про
працю України

Сімейний кодекс
України. Алерта

Кримінологія.
Навчальний посібник
для підготовки до
іспитів

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес

