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§ 5. Огляд місця події та трупа
§ 6. Судові експертизи
§ 7. Допит свідків
§ 8. Тактика слідчих дій, спрямованих на викриття винної особи

364
364
368

ГЛАВА 27. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ
§ 1. Особливості початку кримінального провадження
§ 2. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних
провадженнях про зґвалтування
§ 3. Дії слідчого на початковому етапі
§ 4. Дії слідчого в ситуації, коли насильник невідомий потерпілій
§ 5. Дії слідчого в ситуації, коли насильник відомий потерпілій

397
397

ГЛАВА 28. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК
§ 1. Криміналістична характеристика крадіжок.
Обставини, що підлягають встановленню
§ 2. Початковий етап розслідування
§ 3. Наступний етап розслідування
§ 4. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій

415

ГЛАВА 29. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ
КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
§ 1. Поняття, класифікація та криміналістична характеристика
корисливо-насильницьких злочинів
§ 2. Обставини, що підлягають встановленню
§ 3. Типові слідчі ситуації, тактичні завдання
і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування
корисливо-насильницьких злочинів
§ 4. Типові програми розслідування корисливо-насильницьких злочинів

371
377
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§ 5. Встановлення та затримання осіб, які вчинили
корисливо-насильницькі злочини
ГЛАВА 30. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
§ 1. Поняття, класифікація і криміналістична характеристика шахрайства
§ 2. Типові слідчі ситуації, версії та напрями розслідування шахрайства
§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій
ГЛАВА 31. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Криміналістична класифікація злочинів
у сфері господарської діяльності
§ 2. Криміналістична характеристика
§ 3. Обставини, що підлягають встановленню
§ 4. Початковий етап розслідування: типові слідчі ситуації,
слідчі версії, слідчі (розшукові) дії
§ 5. Викриття злочинця та слідчі (розшукові) дії
на подальшому етапі розслідування
§ 6. Використання спеціальних знань
ГЛАВА 32. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Криміналістична класифікація злочинів у сфері службової діяльності
§ 2. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються
у сфері службової діяльності
§ 3. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
злочинів у сфері службової діяльності
§ 4. Початковий етап розслідування: типові слідчі ситуації, версії
§ 5. Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії
початкового етапу розслідування злочинів
у сфері службової діяльності
§ 6. Наступний етап розслідування: слідчі (розшукові) дії
та негласні слідчі (розшукові) дії.
Використання спеціальних знань
ГЛАВА 33. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
АБО ЇХ АНАЛОГІВ, ПРЕКУРСОРІВ
§ 1. Криміналістична характеристика злочинів
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів, прекурсорів
§ 2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів, прекурсорів
§ 3. Типові слідчі ситуації і програми розслідування початкового
та наступного етапів
§ 4. Особливості тактики окремих слідчих дій
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ГЛАВА 34. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Структура та поняття методики розслідування
організованої злочинної діяльності
§ 2. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
§ 3. Способи протидії виявленню і розслідуванню злочинів,
скоєних злочинними організаціями, та деякі заходи щодо їх подолання
ГЛАВА 35. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
§ 1. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних
подій. Обставини, що підлягають встановленню
§ 2. Організація початкового етапу розслідування
§ 3. Слідчі завдання та засоби їх вирішення на подальшому
етапі розслідування
ГЛАВА 36. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ
І ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
§ 1. Поняття кримінальних пожеж та їх криміналістична характеристика
§ 2. Обставини, що підлягають встановленню у процесі
розслідування підпалу, злочинних порушень правил
протипожежної безпеки
§ 3. Початковий етап розслідування кримінальних пожеж
§ 4. Подальший етап розслідування кримінальних пожеж

514
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ПЕРЕДМОВА
Підручник підготовлено згідно з програмою курсу криміналістики для юридичних
вищих навчальних закладів України. У змісті підручнику використані результати прикладного дослідження «Комплексне дослідження забезпечення ефективності досудового провадження», виконання якого здійснювалось у 2015-2016 роках в Національному університеті «Одеська юридична академія» (номер державної реєстрації
0115U002495).
Зміст підручника викладено з урахуванням чинного Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, прийнятого у 2012 році, змін у системі правоохоронних органів і низці законодавчих актів, що зумовлює внесення коректив
до рекомендацій щодо організації розслідування та проведення окремих слідчих
дій і тактичних операцій. Ураховано ті зміни, що відбуваються в сучасному житті
нашого суспільства під впливом науково-технічного прогресу й повсюдного запровадження інформаційних технологій. Узято до уваги й досвід авторів підручників
із криміналістики, які видавалися останніми роками, зокрема за редакцією проф.
В.Ю. Шепітька (2016), А.Ф. Волобуєва (2011), а також виданого Академією адвокатури України (2011).
Криміналістика забезпечує раціональне досягнення всіх завдань кримінального
провадження (ст. 2 КПК України), передусім швидкого, повного й неупередженого
розслідування та судового розгляду різних видів злочинів. Варто зауважити, що криміналістичні методи й засоби можуть використовуватися всюди, де існує діяльність,
пов’язана з доказуванням, установленням певних фактів. Головна мета підручника –
показати ті можливості, які відкриваються у збиранні, дослідженні й використанні
доказової інформації в кримінальному провадженні – в досудовому розслідуванні
кримінальних правопорушень і судовому розгляді кримінальних проваджень (кримінальних справ) за умови використання криміналістичних методів, засобів і технологій. Саме криміналістика дає змогу реалізувати завдання кримінального права,
пов’язані з оцінюванням сутності події: чи є вона кримінальною, з наявністю в діянні
особи складу злочину, з правильною кваліфікацією суспільно небезпечного діяння
та з іншими кримінально значущими обставинами.
Зміст підручника, відповідно до традиційної структури курсу криміналістики, поділений на чотири розділи.
У першому розділі «Теоретичні засади науки криміналістики» зосереджені положення щодо поняття, завдань, системи й методів криміналістики, етапів її історії,
основні теорії та вчення, які стосуються криміналістичної ідентифікації й діагностики,
криміналістичного прогнозування та моделювання, криміналістичної технології, криміналістичної версії, організації і планування розслідування, використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів.
У другому розділі «Криміналістична техніка» відображені положення щодо поняття
й завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики, її галузі, які стосуються криміналістичної фотографії й відеозапису, криміналістичних досліджень слідів (трасологія), зовнішніх ознак людини (габітологія), зброї (зброєзнавство), доку10
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ментів (документознавство), матеріалів, речовин і виробів, інформаційно-довідкового
забезпечення розслідування.
У третьому розділі «Криміналістична тактика» викладаються її загальні положення,
тактика слідчих (розшукових) дій: огляду, обшуку, допиту, пред’явлення для впізнання,
слідчого експерименту, загальні засади організації й тактики негласних слідчих (розшукових) дій.
У четвертому розділі «Криміналістична методика розслідування» розглядаються
її теоретичні положення та окремі методики розслідування вбивств, статевих злочинів, крадіжок, корисливо-насильницьких злочинів, шахрайств, злочинів у сферах господарської та службової діяльності, обігу наркотичних засобів, організованої
злочинності.
У кінці кожної глави підручника розміщено питання для самоконтролю знань. Підручник містить також список рекомендованої літератури – загального використання
та щодо кожної викладеної теми відповідної глави.
Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам підручника й усім, хто
допомагав у його підготовці та виданні. Будемо вдячні читачам за відгуки й зауваження та побажання.
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Книги, які можуть вас зацікавити

Юридические факты,
фактические составы и
их дефекты

Цивільний Кодекс
України

Недійсність правочинів.
Коментар судової
практики

Кримінальний
процесуальний кодекс
України

Кримінальне право
України. Загальна
частина. Підручник

Сучасні методи
досудового
розслідування
кримінальних
правопорушень

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес

