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Анотація

Монографія присвячена комплексному дослідженню проблеми встановлення
особи злочинця засобами традиційних і нетрадиційних методів
криміналістики. У ній розкрито теоретичні основи побудови окремої
криміналістичної теорії про зовнішні ознаки та властивості особи злочинця.
Проведено аналіз, узагальнено проблеми та розроблено практичні
рекомендації щодо встановлення особи невідомого злочинця в кримінальному
провадженні. Набуло подальшого розвитку використання методу
моделювання на початковому етапі розслідування злочинів.
У його межах розглянуто сучасні можливості складання «криміналістичного
портрета» невідомого злочинця.
Монографія адресована викладачам, молодим науковцям, ад’юнктам,
аспірантам, курсантам, студентам і слухачам закладів вищої освіти.
Може стати в пригоді слідчим, експертам (спеціалістам), оперативним
працівникам, прокурорам, суддям та слідчим суддям.
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