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ВСТУП 

Пріоритетним напрямком діяльності слідчих і судових орга-
нів є захист прав і законних інтересів учасників кримінального 
судочинства. Разом з цим, викриття винних та забезпечення прави-
льного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив зло-
чин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не 
був покараний, вимагає неухильного додержання вимог закону.  
У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання до-
тримання всіх процесуальних і тактичних правил підготовки, 
проведення та фіксації результатів окремих слідчих дій у кримі-
нальних справах. 

Питання тактики слідчих дій знайшло висвітлення в підруч-
никах і навчальних посібниках із криміналістики, проте в них 
розглядається, перш за все, загальний порядок цієї діяльності. Вод-
ночас питанням застосування окремих тактичних прийомів і ком-
бінацій у різних ситуаціях огляду, допиту, пред’явлення для впіз-
нання, обшуку, відтворення обстановки і обставин події уваги 
приділено недостатньо. У свою чергу, підготовка працівників для 
підрозділів слідства та дізнання для ОВС України вимагає набуття 
ними теоретичних знань і практичних навичок такої діяльності. 

Метою цього навчального посібника є формулювання теоре-
тичних положень і практичних рекомендацій щодо особливостей 
тактики окремих слідчих дій саме в умовах типових ситуацій 
досудового слідства. Посібник підготовлено відповідно до навчаль-
ної програми курсу. Він містить перелік основних і найбільш ха-
рактерних питань із п’яти тем, передбачених програмою, вико-
наний відповідно до вимог, установлених для такого роду праць. 

Призначений для курсантів ВНЗ, які навчаються за програ-
мою підготовки фахівців напряму «правознавство», а також може 
бути корисним для студентів і слухачів юридичних ВНЗ, практи-
чних працівників та всіх, хто цікавиться криміналістикою.  
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