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ВСТУП 

Особливості розслідування злочинів окремих категорій є однією з 
основних навчальних дисциплін, що передбачена для обов’язкового 
вивчення під час  підготовки магістрів у НУВГП. Засвоєння студентами 
матеріалу цієї дисципліни становить фундамент їх професійної підготовки 4-

го розділу «Криміналістики» «Методика розслідування окремих видів 
злочинів» і є необхідною  умовою для подальшої успішної діяльності 
юристів-криміналістів.  

Навчальна дисципліна «Особливості розслідування злочинів 
окремих категорій» складається з 9-ти тем і вивчається  протягом одного 
семестру. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни розглядаються: 
загальні положення криміналістичної методики розслідування злочинів; 
розслідування вбивств; розслідування крадіжок; розслідування грабежів і 
розбійних нападів; розслідування шахрайства; розслідування привласнення, 
розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем (розкрадання); розслідування дорожньо-транспортних подій; 
розслідування ухилення від сплати податків, зборів, інших обовязкових 
платежів, розслідування одержання неправомірної вигоди.  

Навчальна дисципліна «Особливості розслідування злочинів 
окремих категорій» знаходиться у тісному зв’язку з теорією  держави і 
права, з  конституційним, кримінальним правом, кримінальним процесом, 
криміналістикою, судовою медициною, судовою бухгалтерією та ін. 

Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні 
активно використовувати знання з кримінального процесу, 
криміналістичної техніки, криміналістичної  тактики тощо. 

Основними формами вивчення навчальної дисципліни є   лекції, 
практичні заняття, самостійна робота, поточний і     підсумковий контроль. 
Важливим для засвоєння студентами навчального матеріалу є вивчення 
рекомендованих у програмі законодавчих  та відомчих нормативних актів, а 
також літературних джерел,  дотримання вимог та рекомендацій, які 
ставляться  науково-педагогічними працівниками кафедри 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 

3,5 

Галузь знань 

262 «Правоохороння 
діяльність» 

 

Спеціальність 

262 «Правоохороння 
діяльність» 

 

Нормативна 

 
Змістових модулів – 

2 

 
 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Загальна кількість 
годин – 105 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Лекції 

 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
 

аудиторних –  36 

 

самостійної роботи 
студента – 69 

 

 

20 год. 2 год. 
Практичні 

16 год.   8 год. 
Самостійна робота 

69 год.         95  год. 
Вид контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить:  для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості 

розслідування окремих категорій злочинів» є підвищення правової культури 
та ерудиції випускників, оволодіння ними досвідом інших держав у 
застосуванні криміналістичних знань; набуття умінь і навичок ефективного 
застосування положень криміналістики для забезпечення встановлення 
об’єктивної істини при провадженні у кримінальних справах; опанування 
необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення 
проблем, що виникають, шляхів їх розв’язання, застосовуючи навички 
творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; 
формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, 
опанування логікою доказування; формування відданості ідеям істини, 
добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед 
людиною, суспільством і державою. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 
«Особливості розслідування злочинів окремих категорій»  є засвоєння 
студентами загальних  положень методики досудового розслідування 
окремих видів кримінальних  правопорушень (злочинів), планування 
процесу розслідування, організації  діяльності органів досудового 
розслідування, прокуратури та слідчого судді під час досудового 
розслідування. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні:   

знати: 
- теорію прийняття процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні, їх структуру  в діяльності  слідчого з розслідування окремих 
видів кримінальних правопорушень (злочинів);  

- основні положення науки криміналістики, криміналістичні 
поняття і категорії; 

- загальні положення криміналістичної методики розслідування 

окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів), криміналістичну 
характеристику передбачених програмою  окремих видів кримінальних 
правопорушень (злочинів), основні питання криміналістичних методик їх 
розслідування;  

- значення положень науки криміналістики для розкриття, 
розслідування та запобігання окремим видам кримінальних правопорушень 
(злочинів), можливості використання їх в інших видах судочинства, сферах 
практичної діяльності фахівців-правознавців. 

вміти: 
- будувати слідчі версії, визначати напрями їх перевірки, 

планувати розслідування конкретного злочину; тактично правильно 
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планувати проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих 
(розшукових) дій; 

- організувати взаємодію з правоохоронними органами для 
найбільш ефективного використання інформації про вчинений злочин; 

- вирішувати в конкретній слідчій ситуації розумові завдання з 
обрання відповідної програми (методики) розслідування і провадити його 
на початковому й наступному етапах розслідування окремих видів 
кримінальних правопорушень (злочинів);  

- формувати практичні навички  правильного застосування 
кримінального процесуального  закону під час проведення процесуальних 
дій, прийняття та  оформлення процесуальних рішень в процесі 
розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів). 
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3. ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРІЙ» 

Модуль 1. Загальні положення криміналістичної методики 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
МЕТОДИКИ  

Поняття, завдання та значення криміналістичної методики. 
Закономірності злочинної діяльності та слідчої практики, що вивчаються 
нею. Принципи та джерела криміналістичної методики. 

Структура криміналістичної методики. Загальні положення і наукові 
засади методики. Структура та види окремих методик розслідування 
злочинів. 

Напрямки і шляхи їх удосконалення. Етапи розслідування та їх 
характеристика. 

Поняття, сутність криміналістичної характеристики злочинів у 
розвитку криміналістичної методики й удосконаленні засобів та методів 
розслідування злочинів. Класифікація злочинів. Зміст криміналістичної 
характеристики злочинів. 

2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 
Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля та їх 

особливості. Механізм злочинів. Предмет злочинного посягання. Спосіб 
вчинення злочину. Слідова картина. Особа,  яка вчинила злочин. Порушення 
кримінальної справи. Типові слідчі ситуації. Еколого-спонтанна ситуація.  
Еколого-динамічна ситуація. Еколого-прогностична ситуація. Тактика 
провадження слідчих дій під час розслідування злочинів проти довкілля.  

3. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 
Особливості і значення боротьби зі злочинами проти життя 

громадян на сучасному етапі. Криміналістична характеристика вбивств. 
Особливості початку досудового розслідування кримінальних 

правопорушень даної категорії. Завдання і тактика невідкладних слідчих 
(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, їх поєднання з 
оперативно-розшуковими заходами.  Призначення і проведення експертиз. 
Типові слідчі ситуації та слідчі версії у кримінальних провадженнях про 
вбивства. Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх 
вчинення. Встановлення особи загиблого. Використання спеціальних знань 
під час розслідування вбивств. Особливості встановлення і доведення 
мотивів вчинення цих злочинів. Віктимність поведінки жертви. 
Характеристика способів приховання злочинів проти життя громадян. 

Зміст і характеристика наступного етапу розслідування вбивств. 
Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих 
(розшукових) дій. 

 Особливості розслідування вбивств на замовлення. Характеристика 
злочинця: замовника та виконавця. Особливості встановлення мотивів 
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злочину. Особливості проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих 
(розшукових) дій: порядок проведення огляду місця події та першочергових 
дій. Збирання доказової інформації та створення системи доказів. 

4. РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК ЧУЖОГО МАЙНА 
Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна (далі – 

крадіжок). Класифікація крадіжок за предметом посягання, способом 
вчинення і приховування, місцем реалізації злочинного задуму. 
Характеристика предмету злочинного посягання, способу вчинення і 
приховування крадіжки. Слідова картина крадіжки. Характеристика 
потерпілого і особи, що вчинила кримінальне правопорушення (злочин). 

Початковий етап розслідування крадіжок. Особливості початку 
досудового розслідування кримінальних правопорушень даної категорії 
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і напрями їх 
вирішення. Типові версії у кримінальних провадженнях про крадіжки. 
Способи перевірки інформації про крадіжку. Першочергові слідчі 
(розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії у справах про крадіжки. 
Призначення і проведення експертиз. 

Наступний етап розслідування крадіжок чужого майна. Типові 
слідчі ситуації наступного етапу розслідування і напрями їх розв’язання. 
Тактичні операції по виявленню викраденого майна, перевірки алібі. 
Встановлення особи, що вчинила крадіжку. 

Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 
Огляд місця події, допит потерпілих, свідків, підозрюваного. Використання 
спеціальних знань під час розслідування крадіжок. 

5. РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ  
Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв. Джерела 

інформації про обставини вчинених злочинів. Спосіб вчинення злочину як 
елемент криміналістичної характеристики. Характеристика потерпілого та 
особи, що вчинила злочин. Слідова картина злочину. 

 Особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв. 
Слідчі версії та напрями їх перевірки. Типові слідчі ситуації початкового 
етапу розслідування. Огляд місця події, затримання підозрюваного, допит 
потерпілого, свідків, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент. 
Негласні слідчі (розшукові) дії. 

Провадження окремих слідчих (розшукових) дій на наступному 
етапі розслідування. Характеристика наступного етапу розслідування. 
Провадження слідчого експерименту та призначення судових експертиз. 
Підготовка матеріалів для експертних досліджень. 

 

Модуль 2. Особливості розслідування злочинів окремих 
категорій 

 

6. РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА 
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Криміналістична характеристика шахрайства. Характеристика 
предмета шахрайства. Способи вчинення шахрайства. 

Особливості початкового етапу розслідування у кримінальних 
провадженнях про шахрайство. Використання можливостей 
криміналістичних обліків для встановлення підозрюваних у шахрайстві. 

Початковий та наступний етап розслідування шахрайства. 
Невідкладні слідчі (розшукові) дії у справах про шахрайство. Коло обставин, 
що підлягають доведенню у справах про шахрайство. 

7. РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА 
АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ 
СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (РОЗКРАДАННЯ) 

Поняття привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем (розкрадання). Криміналістична 
характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем. Обставини, що підлягають 
доказуванню. Коло співучасників розкрадань. 

Побудова слідчих версій і планування розслідування привласнення, 
розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем. Аналіз акту документальної ревізії та інших первинних 
матеріалів про розкрадання. Заходи щодо збереження облікових документів. 
Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії. 

Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій: допит 
свідків, підозрюваних, проведення обшуків, призначення судових експертиз. 
Судово-бухгалтерська експертиза. Співвідношення ревізії і судово-

бухгалтерської експертизи. Встановлення факту та способу маскування 
вчинення розкрадань. Зв’язок розкрадання з іншими видами службових 
злочинів.  

8. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ 

Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту. Механізм дорожньо-транспортних подій (далі – 

ДТП. Подія ДТП. Причини ДТП. Предмет безпосереднього посягання при 
ДТП. Спосіб вчинення ДТП. Слідова картина. Особа, яка вчинила ДТП.  

Особливості початку кримінального провадження щодо ДТП. 
Типові слідчі ситуації. Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі 
(розшукові) дії на початковому етапі розслідування ДТП. Слідчі (розшукові) 
і негласні слідчі (розшукові) дії на наступному етапі розслідування ДТП. 
Призначення та проведення експертиз. 

9. РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, 
ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 

Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються 
ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Предмет 
безпосереднього посягання. Слідова картина. Особа, яка вчинила злочин.       
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Особливості початку кримінального провадження щодо ухилення 
від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Типові слідчі ситуації. 
Загальні версії. Окремі версії. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі 
(розшукові) дії на початковому і наступному етапі розслідування. 

10. РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ 
ВИГОДИ 

Криміналістична характеристика одержання неправомірної вигоди 
(хабара). Предмет безпосереднього посягання. Слідова картина. Суб’єкти 
злочину. Ознаки одержання неправомірної вигоди.  

Особливості початку кримінального провадження щодо одержання 
неправомірної вигоди. Типові слідчі ситуації під час розслідування 
одержання неправомірної вигоди. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі 
(розшукові) дії на початковому і наступному етапі розслідування одержання 
неправомірної вигоди. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

 

Усього 

 Денна форма  Заочна 
форма 

Усього л п с.р. л п С.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Загальні положення криміналістичної методики 

Тема 1. Загальні положення 
криміналістичної методики 

 

10 

 

2 

  

8 

  7 

Тема 2. Розслідування 
злочинів проти довкілля 

 

10 

 

2 

 

 

 

8 

  8 

Тема 3. Розслідування 
вбивств 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

  10 

Тема 4. Розслідування 
крадіжок  чужого майна 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

  10 

Тема 5. Розслідування 
грабежів і розбійних нападів 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

  10 

Разом Змістовий модуль 1. 50 10 6 34   45 

Змістовий модуль 2. Особливості розслідування злочинів окремих 
категорій 

Тема 6. Розслідування 
шахрайства 

 

11 

 

2 

 

2 

 

7 

 

 

 10 

Тема 7. Розслідування 
привласнення, розтрати 
майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання 
службовим становищем 
(розкрадання) 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 10 

Тема 8. Розслідування 
злочтнів проти безпеки руху 
та експлуатації 
транспортних засобів 

 

11 

 

2 

 

2 

 

7 

  10 

Тема 9. Розслідування 
ухилення від сплати 
податків, зборів 
(обов’язкових   платежів) 

11 2 2 7   10 

Тема 10. Розслідування 
одержання неправомірної 
вигоди 

 

11 

 

 

2 

 

2 

 

7 

  10 

Разом змістовий модуль 2 55 10 10 35   50 
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Усього годин 105 20 16 69   95 

 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№  Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення криміналістичної методики 
1 Тема 1. Загальні положення криміналістичної 

методики 

2  

2. Тема 2. Розслідування злочинів проти довкілля 2  

3. Тема 3. Розслідування вбивств 2 2 

4. Тема 4. Розслідування крадіжок  чужого майна 2 2 

5. Тема 5. Розслідування грабежів і розбійних нападів 2  

Змістовий модуль 2. Загальні положення криміналістичної методики 

6 Тема 6. Розслідування шахрайства 2  

7 Тема 7. Розслідування привласнення, розтрати майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем (розкрадання) 

2 2 

8 Тема 8. Розслідування злочтнів проти безпеки руху та 
експлуатації транспортних засобів 

2 2 

9 Тема 9. Розслідування ухилення від сплати податків, 
зборів та інших обов’язкових   платежів 

2  

10 Тема 10. Розслідування одержання неправомірної 
вигоди 

2  

 Всього 20 8 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№  Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальні положення криміналістичної 
методики 

10 7 

2. Тема 2. Розслідування злочинів проти довкілля 10 8 

3. Тема 3. Розслідування вбивств 10 10 

4. Тема 4. Розслідування крадіжок  чужого майна 10 10 

5. Тема 5. Розслідування грабежів і розбійних нападів 10 10 

6. Тема 6. Розслідування шахрайства 11 10 

7. Тема 7. Розслідування привласнення, розтрати майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем (розкрадання) 

11 10 

8. Тема 8. Розслідування злочтнів проти безпеки руху та 
експлуатації транспортних засобів 

11 10 

9 Тема 9. Розслідування ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових   платежів) 

11 10 

10 Тема 10. Розслідування одержання неправомірної 
вигоди 

11 10 

 Всього 69 95 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Особливості розслідування злочинів окремих категорій» є системний 
підхід. Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань слухачів 
заснована на індивідуально-диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт на 
семінарських заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку 
та іспиту. 

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Основними методами навчання є: 
1. лекції; 
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є: 
1. аналіз усних відповідей; 
2. виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого 
числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено 
з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

 

 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК1 МК2  

   40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 20 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 балів  

Відміно 

82-89 балів Добре 

74-81 балів 

64-73 балів Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

1-34 балів Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням курсу 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Особливості 

розслідування злочинів окремих категорій» включає: 
1. 07-04-45 Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Особливості розслідування злочинів 
окремих категорій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної 
форми навчання / Цимбалюк В.І. –  Рівне : НУВГП, 2020. – 24 с. 

2. Конспект лекцій на паперових носіях. 
3. Конспект лекцій на електронних носіях. 
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4. Роздавальний матеріал до семінарських занять. 
 
 

11. Рекомендована література: 
Базова 

1. Абрамова В. М., Ляш А. О. Криміналістика [текст]: навч. посіб. для 
дистанц. навчання. Київ : Університет «Україна», 2007.  557 с.  

2. Аверьянова Т. В., Белкин Р.С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. 
Криминалистика: учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Норма, 2005.  
992 с. 

3. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування 
окремих видів злочинів : навч. посіб. для студ. ВНЗ.  Київ : ЦУЛ, 2013.  277 с.  

4. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини. 
(Криміналістика у питаннях та відповідях). Київ, 1996. 198 с.  

5. Бахин В. П. Криминалистическая методика. Київ, 1999.  

6. Біленчук П. Д., Семаков Г.С. Криміналістика. Кредитно-модульний 
курс: підручник. Київ : ВД «Дакор», 2014. 520 с. 

 7. Біленчук П.Д., Семаков Г.С., Гель А. П.  Криміналістична тактика і 
методика розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. для студ. ВНЗ . 
Київ, 2007. 510 с.   

 8. Журавель В. А. Криміналістичні методики : сучасні наукові концепції: 
монографія. Харків : Вид. агенція «Апостіль», 2012. 

 9.Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т. В. Варфоломеєва, 
В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 504 с. 

 10. Криміналістика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [І. І. Когутич, 
О. М. Калужна, В. М. Фігурський]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 
проф. І. І. Когутича. Київ : Ін Юре, 2015. 452 с. 

 11. Криміналістика  : підручник /  [В. Д. Берназ, В.  В. Бірюков,  
А. Ф. Волобуєв; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ]. Харків  : ХНУВС, 2011.  

666 с. 
 12. Криміналістика : підручник / Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., 

Плахотіна В. М. Одеса: Фенікс, 2013. 338 с. 
 13. Криміналістика : підруч. для студентів ВНЗ / К. О. Чаплинський [та 

ін.]. Дніпропетровськ : Ліра, 2014. 379 с. 
 14. Криміналістика : підручник / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, 

В. А. Журавель [та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька. 5-те вид., переробл. та 
допов. Київ : Ін Юре, 2016. 640 с. 

 15. Криміналістика : підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, 
А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. Київ : Центр учбової літератури, 
2015. 544 с. 

16. Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследования. Харьков, 2001.  
17. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика : навч. посібник. / За 

заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва. Київ : ЮрІнком Інтер, 2001. 368 с.   
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18. Лисиченко В. К., Шехавцов Р.М. Форми та способи протидії 
розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними 
організаціями : наук.-практ. Посібник. Київ : Атіка, 2009. 

19. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник. 
Київ : Кондор, 2006. 588 с. 

20. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів : навч. 
посібник. Київ : НВТ «Правник», 1997.  

21. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов 
преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко. Київ : Вища школа, 1988.  

22. Тіщенко В. В. Тактичні і практичні основи методики розслідування 
злочинів: монографія. Одеса : Фенікс, 2007. 

23. Удовенко Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій [текст] / За заг. 
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