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ПЕРЕДМОВА

Наприкінці 60-х — початку 70-х років минулого століття на юридич-
ному факультеті Одеського державного університету імені І. І.Мечни-
кова завдяки відомому вченому й організатору юридичної освіти про-
фесору Віктору Павловичу Колмакову була створена атмосфера твор-
чої праці, заохочення наукових досліджень, підтримки талановитої
молоді, що сприяло заснуванню і розвитку одеської школи права.
Саме в цей час до аспірантури по кафедрі криміналістики вступає

випускник юридичного факультету Кишинівського університету Валерій
Володимирович Тіщенко, а професор В. П. Колмаков стає його науко-
вим керівником. У травні 1973 року В. В. Тіщенко успішно захищає
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
на тему «Расследование хищений продукции полеводства в колхозах и
совхозах». Необхідно відзначити, що в ній показані взаємозв’язки інфор-
мації про спосіб, обстановку розкрадань та особу злочинця, що зумов-
лює відповідні сліди злочинних дій, та розроблені рекомендації щодо
напрямів розслідування у відповідності до типових слідчих ситуацій.
Такий підхід до побудови методик розслідування на той час був досить
новаційним.
З грудня 1972 року В. В. Тіщенко починає працювати на кафедрі

криміналістики, кримінального права і процесу юридичного факульте-
ту Одеського державного університету спочатку асистентом, потім стар-
шим викладачем і доцентом кафедри. В 1981 році йому присвоєно вче-
не звання доцента.
З самого початку наукової діяльності В. В. Тіщенка його увага зосе-

реджується на проблемах криміналістичної методики розслідування
злочинів, дослідженні злочинної діяльності та зв’язків між її елемента-
ми. Однією з перших його робіт у зазначеному напрямку стала стаття
«Криминалистическое значение связи «преступник — жертва» для
методики расследования», що була опублікована у збірнику наукових
праць «Криминалистика и судебная экспертиза» (вип. 16, Київ, 1978).
Важливе значення у розробці теоретичних питань криміналістики має
його стаття «Система понятий методики расследования преступлений»
(«Криминалистика и судебная экспертиза», вип. 34, Київ, 1987), в якій
здійснюється систематизація основних понять, що будується на базі
двох визначальних для криміналістичної методики категорій — «зло-
чин» і «розслідування».
В 1990-х роках наукова діяльність В. В. Тіщенка зосереджується на

проблемі вивчення корисливо-насильницьких злочинів та їх ефектив-
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ного розслідування. За результатами цих досліджень була підготовле-
на й видана його монографія «Корыстно-насильственные преступле-
ния: криминалистический анализ» (Одеса, 2002), а в 2003 році в Націо-
нальній юридичній академії імені Ярослава Мудрого успішно захищена
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
«Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких зло-
чинів». В 2004 році йому присвоєно наукове звання професора.
В 2007 році виходить монографія В. В. Тіщенка «Теоретичні і прак-

тичні основи методики розслідування злочинів», яка стала першою
фундаментальною працею в Україні щодо наведеної проблеми. Публі-
куються його роботи, присвячені дослідженню системи криміналісти-
ки, криміналістичної характеристики злочинної діяльності, проблем
організації та технології розслідування та інші. В 2012 році опубліко-
вана його монографія (у співавторстві з к. ю. н. А. А. Барцицькою) —
«Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналі-
стиці», в якій визначено нові напрямки розвитку криміналістичних до-
сліджень, щодо оптимізації діяльності з розслідування злочинів.
В. В. Тіщенко — відомий в Україні та за її межами вчений-криміналіст.
В. В. Тіщенко — автор близько 200 наукових публікацій. Він зас-

новник одеської криміналістичної школи з проблем методики розсліду-
вання злочинів. Його роботи отримали позитивну оцінку не тільки з
боку вчених, але й працівників правоохоронних органів.
Значну увагу В. В. Тіщенко приділяє науково-методичній та навчаль-

но-методичній роботі: пише посібники з курсу криміналістики, спец-
курсів, рекомендації з підготовки магістерських, дипломних і курсових
робіт. Є членом навчально-методичної ради Національного університе-
ту «Одеська юридична академія».
В. В. Тіщенко здійснює підготовку наукових кадрів — як аспірантів,

так і здобувачів. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських
дисертацій. Він багато разів запрошувався опонентом по кандидатських
і докторських дисертаціях, був редактором і рецензентом підручників з
криміналістики, монографій і посібників, співавтором коментарів до
Кримінального процесуального кодексу України. Працював у робочих
групах з підготовки й рецензування проектів КПК Україні, законів
України «Про судову експертизу», «Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про оперативно-
розшукову діяльність». Проходив науково-педагогічне стажування в
університетах Парижа, Ексан-Прованса, Бордо, знайомився з підго-
товкою кадрів у Ліонській вищій школі поліції.
Валерій Володимирович Тіщенко є головою і членом спеціалізова-

них вчених рад Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія». Член редколегії видань «Наукові праці Одеської національної
юридичної академії» та «Актуальні проблеми держави і права» та інших
наукових видань у Києві, Харкові та Львові.
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В 2010 році його обрано членом-кореспондентом Національної ака-
демії правових наук України. Нагороджений Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України (1984), знаком «Відмінник освіти
України» (1997), Почесною відзнакою Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань правосуддя (2007). В 2012 році Указом Президента Украї-
ни присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни» (29.11.2012).
Високий професійний рівень професора В. В. Тіщенка доповнюєть-

ся такими рисами його особистості, як ініціативність, наполегливість,
скромність, тактичність, працьовитість, самокритичність, сумлінність
в роботі, чуйність, відповідальне ставлення до справи, готовність своє-
часно вирішити складні наукові проблеми. В. В. Тіщенко — душевна і
доброзичлива людина, яка щедро ділиться своїми знаннями з колега-
ми, аспірантами, студентами, користується серед них повагою та авто-
ритетом.

Сергій КІВАЛОВ,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
академік АПН України,
президент Національного університету
«Одеська юридична академія»
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БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС

Валерій Володимирович Тіщенко народився 7 квітня 1947 року в
селищі міського типу Велика Михайлівка Великомихайлівського райо-
ну Одеської області. Його батько, Тіщенко Володимир Герасимович
(1922–1985), був учасником Великої Вітчизняної війни, здійснюючи
бойові вильоти на фронтовому бомбардувальнику ПЕ-2 як командир
екіпажу. Після війни працював у місцевих органах влади, партійних
органах, прокурором Великомихайлівського району. В Одесі працював
з 1970 року: очолював Обласний архів, пізніше був директором підприє-
мства «Ремпобуттехніка». Мати — Тіщенко (Осадча) Раїса Степанівна
(1921 р. н.) в роки війни працювала в сільських господарствах Астра-
ханської області. Після війни працювала на педагогічній і комсомоль-
ській роботі, завідувала Великомихайлівським будинком піонерів, очо-
лювала районну організацію товариства «Знання».
В. В. Тіщенко з глибокою повагою та щирою вдячністю згадує ко-

лектив викладачів Великомихайлівської середньої школи, керівників
гуртків районного Дому культури, які прищеплювали любов до знань,
праці, творчої діяльності, вчили розуміти різні види мистецтва, все-
бічно розвивали своїх учнів, виявляючи їх здібності в різних напрямках.
З жовтня 1965 по червень 1966 року працював слюсарем у Нау-

ковій бібліотеці Одеського державного університету ім. І. І.Мечнико-
ва, одночасно навчався на вечірньому відділенні юридичного факульте-
ту цього ж університету. У 1966 року перевівся на денну форму на-
вчання юридичного факультету Кишинівського університету, який
закінчив у 1969 році.
З 1969 по 1972 рік — аспірант кафедри криміналістики Одеського

державного університету. У 1971 році виїжджає до Оулу (Фінляндія) у
складі молодіжної групи викладачів і аспірантів для ознайомлення з
навчальним процесом і життям фінських студентів. З грудня 1972 по
червень 1974 року — асистент, потім старший викладач, а з 1978 року —
доцент цієї ж кафедри. В 1976 році брав участь у Всесоюзній науково-
практичній конференції, присвяченій теоретичним проблемам методи-
ки розслідування злочинів, на якій виступив з доповіддю щодо значен-
ня виявлення і використання зв’язку між жертвою і злочинцем у розс-
лідуванні злочинів. В січні 1981 року виїжджає на 45-денне стажування
в університетах Франції, де знайомиться з системою освіти та викла-
данням навчальних дисциплін кримінально-правового профілю.
В 1981 році В. В. Тіщенко присвоєно вчене звання доцента.
У зазначені роки В. В. Тіщенко багато уваги приділяє громадській

та виховній роботі: обирається головою профбюро юридичного факуль-
тету, секретарем його партійної організації, входить до складу профко-
му, а потім парткому університету, йому доручається керування сту-
дентськими загонами на сільськогосподарських роботах.
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З вересня 1991 по грудень 1997 року — завідувач кафедри кримі-
нального процесу і криміналістики юридичного інституту Одеського ун-
іверситету. З 1998 року по теперішній час — завідувач кафедри криміна-
лістики Одеської національної юридичної академії (нині — НУ ОЮА).
У жовтні 2003 року в Національній юридичній академії України імені

Ярослава Мудрого він успішно захистив докторську дисертацію на тему
«Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких зло-
чинів» зі спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та криміналі-
стика; судова експертиза. Після захисту дисертації В. В. Тіщенко зосе-
реджує свою увагу на розробці проблем загальної теорії криміналісти-
ки, тактики і методики розслідування злочинів.
У жовтні 2004 року йому присвоєно вчене звання професора кафед-

ри криміналістики. У вересні 2010 року обраний членом-кореспонден-
том Національної академії правових наук України. У 2012 році обрано
головою Одеського місцевого осередку Міжнародної громадської орга-
нізації «Конгрес криміналістів».
Основними напрямами наукових досліджень В. В. Тіщенка є теорія

і методологія криміналістики, криміналістична тактика і методика роз-
слідування злочинів, оптимізація шляхів і засобів розкриття злочинів,
проблеми удосконалення досудового розслідування.
Валерій Володимирович — автор близько 200 наукових і навчально-

методичних публікацій, серед яких три монографії, кілька науково-прак-
тичних коментарів до КПК України і десять науково-методичних посібників.
Брав участь у робочих групах з розробки КПК України, у прове-

денні експертизи законів України «Про судову експертизу», «Про за-
безпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві», «Про адвокатуру».
Валерій Володимирович Тіщенко входить до спеціалізованих вчених

рад Національного університету «Одеська юридична академія». Неодно-
разово рецензував наукові і навчально-методичні роботи, підручники.
Був офіційним опонентом по 37 дисертаціях з криміналістики. Здійснює
наукове керівництво з кандидатських і докторських дисертацій. Під його
керівництвом захистились 14 кандидатів юридичних наук.
Член редколегії ряду наукових видань: «Наукові праці Національ-

ного університету «Одеська юридична академія»», «Актуальні пробле-
ми держави і права» та ін.
Ініціатор і організатор регулярних міжнародних науково-практич-

них конференцій, присвячених пам’яті видатного вченого-криміналіста
професора В. П. Колмакова, що відбуваються на базі кафедри криміна-
лістики Національного університету «Одеська юридична академія».
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки

України (1984), знаком «Відмінник освіти України» (1997). В 2012 році
Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України» (29.12.2012).
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

Î ê ð å ì ³  â è ä à í í ÿ

1973

1. Расследование хищений продукции полеводства в колхозах и
совхозах (по материалам южных областей УССР) : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.09 / ОГУ им. И. И. Мечникова. — Одесса,
1973. — 24 с. — Науч. руководитель В. П. Колмаков ; офиц. оппонен-
ты: А. В. Дулов, Г. М. Асинский.

2*. Расследование хищений продукции полеводства в колхозах и
совхозах (по материалам южных областей УССР) : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.09 / ОГУ им. И. И. Мечникова. — Одесса, 1973.

1984

3. Квалификация и расследование получения незаконного вознаг-
раждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслужива-
нием населения : пособие для следователей и работников милиции /
соавт.: И. В. Постика, Е. Л. Стрельцов. — Одесса : [Б. и.], 1984. —
30 с. — Для служ. пользования.

1995

4. Взаимодействие при раскрытии и расследовании очагов коры-
стно-насильственных и половых преступлений : метод. рекомендации
/ соавт.: Ю. П. Аленин, А. А. Лазарев, Г. И. Сухова ; ОГУ им. И. И.
Мечникова, Юрид. ин-т, каф. уголовного процесса и криминалисти-
ки, Гл. упр. МВД в Крыму. — Одесса ; Симферополь, 1995. — 96 с.

ÓÄÊ 343.985:343.5(073)

5. Особенности расследования тяжких преступлений : руковод-
ство для следователей / МВД РФ, Волгоград. юрид. ин-т. — Волго-
град, 1995. — 198 с.

Из содерж.: Разд. 1, гл. 2, § 1. Расследование убийств / соавт. А. А. Зака-
тов. — С. 19–54.

6. Раскрытие и расследование очагов корыстно-насильственных
преступлений : метод. пособие для следователей, сотрудников уго-
ловного розыска и подразделений по борьбе с организованной пре-
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ступностью / соавт.: Ю. П. Аленин, А. В. Собчук ; ОГУ им. И. И.Меч-
никова, Юрид. ин-т. — Одесса, 1995. — 75 с. ÓÄÊ 343.98(075.8)

1996

7. Особенности расследования тяжких преступлений против лич-
ности : учеб. пособие / соавт. Ю. П. Аленин. — Одесса : БАХВА,
1996. — 112 с. ÓÄÊ 343.6(075.8) + 343.985:343.6(075.8)

Цель, которую поставили авторы предлагаемой работы, состо-
ит в том, чтобы читатели уяснили особенности расследования
убийств и изнасилований; приобрели и конкретизировали зна-
ния, умения и навыки решения тактических и методических
задач в типичных следственных ситуациях первоначального и
последующих этапов расследования; правильно применяли ви-
довые и групповые методики расследования названных преступ-
лений.

Содерж.: Предисловаие. — С. 3–4; Гл. 1. Расследование убийств; § 1. Об-
стоятельства, подлежание установлению по делам об убийствах. —
С. 5–10; § 2. Следственные ситуации, складывающиеся на момент
возбуждения уголовного дела и определение программы расследо-
вания. — С. 10–24; § 3. Следственные ситуации и тактические за-
дачи на дальнейшем этапе расследования. — С. 24–31; § 5. Допрос
свидетелей. — С. 32–51; § 6. Тактика следственных действий, на-
правленных на изобличение виновного лица. — С. 51–58; Гл. 2. Рас-
следование изнасилований: § 1. Особенности возбуждения уголов-
ного дела. — С. 59–64; § 2. Действия следователя на первоначаль-
ном этапе вне зависимости от сложившейся ситуации по делу. —
С. 65–69; § 3. Действия следователя в ситуации, когда насильник
неизвестен потерпевшей. — С. 69–80; § 4. Действия следователя в
ситуации, когда насильник известен потерпевшей. — С. 80–88;
§ 5. Некоторые особенности расследования изнасилования несовер-
шеннолетних. — С. 89–90; Контрольные вопросы и задачи к главе
«Расследование убийств». — С. 91–101; Контрольные вопросы и
задачи к главе «Расследование изнасилований». — С. 102–109; Спи-
сок рекомендуемой литературы. — С. 110 (17 назв.).

8. Учебная программа по курсу криминалистики / соавт. И. В. Пос-
тика. — Одесса : Бахва, 1996. — 51 с.

1997

9. Криминалистика : метод. указания и планы лаб. и практ. заня-
тий / соавт.: И. В. Постика, Н. Н. Шульга. — Одесса : Бахва, 1997.
— 62 с. ÓÄÊ 343.98(076)/Ï633
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1999

10. Методичні вказівки та учбова програма з криміналістики /
співавт. І. В. Постіка ; ОДЮА. — Одеса : АстроПринт, 1999. — 27 с.

ÓÄÊ 343.98(075.8)

2002

11. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический
анализ : монография / МОН України, ОНЮА. — Одесса : Юрид.
лит., 2002. — 360 с. ÓÄÊ 343.985:343.7

Рец.: Долженков А. Ф. Розробка комплексної методики розслідування
корисливо-насильницьких злочинів — вагомий внесок у криміналі-
стичну науку / А. Ф. Долженков, В. Д. Берназ // Вісник Одеського
інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 1. — С. 48–49.

Содерж.: Предисловие. — С. 6–9; Гл. 1. Понятие и криминалистическая
классификация корыстно-насильственных преступлений. — С. 10–
36; Гл. 2. Криминалистическая характеристика корыстно-насиль-
ственных преступлений. — С. 37–150; Гл. 3. Научные предпосылки
разработки методики расследования корыстно-насильственных пре-
ступлений. — С. 151–230; Гл. 4. Криминалистический анализ ис-
ходных следственных ситуаций и определение направления рассле-
дования. — С. 231–271; Гл. 5. Решение типовых задач начального
этапа расследования корыстно-насильственных преступлений. —
С. 272–321; Гл. 6. Программирование последующего этапа рассле-
дования корыстно-насильственных преступлений. — С. 355; Заклю-
чение. — С. 356–359.

2003

12. Концептуальні основи розслідування корисливо-насильниць-
ких злочинів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид.
акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків, 2003. — 34 с. — Наук. кон-
сультант В. О. Коновалова ; офіц. опоненти: Г. А. Матусовський,
В. С. Кузьмічов, А. Ф. Волобуєв.

13. Концептуальні основи розслідування корисливо-насильниць-
ких злочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / ОНЮА. — Одеса,
2003. — 445 с.

Зміст: Вступ. — С. 5–18; Розд. 1. Корисливо-насильницькі злочини: кри-
міналістична класифікація: 1.1. Поняття корисливо-насильницької
діяльності і криміналістичні аспекти її вивчення. — С. 19–40;
1.2. Класифікація корисливо-насильницьких злочинів. — С. 40–59;
Розд. 2. Криміналістична характеристика корисливо-насильницьких
злочинів: 2.1. Теоретичні передумови розробки й аналізу криміна-
лістичної характеристики злочинів: 2.1.1. Поняття криміналістич-



11

ної характеристики злочинів і її значення для методики розсліду-
вання. — С. 60–74; 2.1.2. Структура криміналістичної характерис-
тики злочинів. — С. 74–103; 2.2. Структурний аналіз криміналістич-
ної характеристики корисливо-насильницьких злочинів. — С. 103–
104: 2.2.1. Дані, що характеризують суб’єктів корисливо-
насильницьких злочинів. — С. 104–112; 2.2.2. Дані, що характери-
зують предмет злочинного посягання. — С. 112–114; 2.2.3. Дані,
що характеризують особистість потерпілого. — С. 114–123;
2.2.4. Обстановка корисливо-насильницьких злочинів. — С. 123–134;
2.2.5. Механізм корисливо-насильницьких злочинів. — С. 134–175;
Розд. 3. Теоретичні передумови побудови методики розслідування
корисливо-насильницьких злочинів: 3.1. Слідча діяльність як об’єкт
криміналістичного дослідження: 3.1.1. Розслідування як пізнаваль-
на діяльність. — С. 176–183; 3.1.2. Розслідування злочинів як інфор-
маційна діяльність. — С. 183–194; 3.1.3. Розслідування як органі-
заційна діяльність. — С. 194–206; 3.2. Наукові основи криміналі-
стичної методики розслідування: 3.2.1. Принципи розробки методики
розслідування корисливо-насильницьких злочинів. — С. 206–217;
3.2.2. Слідчі ситуації та їхня роль у побудові окремих методик роз-
слідування. — С. 217–226; Розд. 4. Теоретичні основи планування
й організації розслідування корисливо-насильницьких злочинів:
4.1. Загальні і спеціальні завдання розслідування корисливо-насиль-
ницьких злочинів. — С. 227–235; 4.2. Обставини, що підлягають
встановленню. — С. 235–257; 4.3. Криміналістичний аналіз первіс-
ної інформації, типових ситуацій і визначення тактичних завдань
розслідування. — С. 257–271; 4.4. Типові програми дослідження
обставин корисливо-насильницьких злочинів. — С. 271–291;
Розд. 5. Програмування початкового і наступного етапів розсліду-
вання корисливо-насильницьких злочинів: 5.1. Побудова і перевірка
загальних версій при порушенні кримінальної справи. — С. 292–
299; 5.2. Типові програми початкового етапу розслідування:
5.2.1. Визначення засобів вирішення типових завдань у початкових
слідчих ситуаціях. — С. 299–305; 5.2.2. Вирішення тактичних зав-
дань при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів, учине-
них шляхом нападів. — С. 305–322; 5.2.3. Вирішення тактичних
завдань при розслідуванні вимагання. — С. 322–332; 5.2.4. Розшук
і затримання злочинця по гарячих слідах. — С. 332–335 ; 5.3. Органі-
зація взаємодії слідчого й органів дізнання. — С. 335–345; 5.4. Роз-
робка програм наступного етапу розслідування: 5.4.1. Типові слідчі
ситуації на подальшому (наступному) етапі розслідування. — С. 345–
349; 5.4.2. Аналітичні методи встановлення злочинця. — С. 349–
358; 5.4.3. Засоби вирішення типових завдань наступного етапу роз-
слідування. — С. 358–377; Висновки. — С. 378–383; Список вико-
ристаних джерел. — С. 384–427 (534 назв.); Додатки. — С. 428–445.

14. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. ком-
мент. / соавт.: Ю. П. Аленин, Е. Н. Гидулянова, Ю. Е. Полянский
[и др.] ; под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина ; Верховный
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Суд Украины, ОНЮА. — Харьков : Одиссей, 2003. — 960 с. — (Зако-
ны Украины). ÓÄÊ 343.13(477)(094.1)

2004

15. Методичні рекомендації і плани проведення лабораторних за-
нять з курсу «Криміналістика» / співуклад.: Л. І. Аркуша, О. С. Саін-
чин, М.М.Шульга ; ОНЮА. — Одеса : Юрид. літ., 2004. — 44 с.

ÓÄÊ 343.98(073)/Ì545

16. Учбова програма з курсу «Криміналістика» / співуклад.:
Л. І. Аркуша, О. С. Саінчин, М. М. Шульга ; МОН України, ОНЮА.
— Одеса : Юрид. літ., 2004. — 32 с. ÓÄÊ 343.98(076)

2005

17. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. ком-
мент. / соавт.: Ю. П. Аленин, Ю. Е. Полянский [и др.] ; под общ. ред.
В. Т.Маляренко, Ю. П. Аленина ; Верховный Суд Украины, ОНЮА.
— 2-е изд., испр. и доп. — Харьков : Одиссей, 2005. — 968 с. —
(Законы Украины). ÓÄÊ 343.13(477)(094.1)

2006

18. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. ко-
мент. / співавт.: Ю. П. Аленін, М. Р. Аракелян [та ін.] ; за заг. ред.
В. Т.Маляренка, Ю. П. Аленіна. — Харків : Одіссей, 2006. — 944 с.

ÓÄÊ 343.13(477) (094.1)

19. Расследование тяжких преступлений : науч.-практ. пособие /
соавт.: Ю. П. Аленин, Л. И. Аркуша ; МОН Украины, ОНЮА. —
Харьков : Одиссей, 2006. — 256 с. ÓÄÊ 343.985:343.6(075.8)

2007

20. Криміналістика : навч.-метод. посіб. / співавт.: Л. І. Аркуша,
В. М. Плахотіна ; МОН України, ОНЮА. — Одеса : Фенікс, 2007. —
172 с. — (Навчально-методичні посібники). ÓÄÊ 343.98(075.8)

21. Теоретичні і практичні основи методики розслідування зло-
чинів : монографія / ОНЮА. — Одеса : Фенікс, 2007. — 260 с.

ÓÄÊ 343.98



13

Зміст: Вступ. — С. 3–4; Розд. 1. Наукові передумови розробки теоретич-
них положень методики розслідування злочинів. — С. 5–27; Розд. 2.
Криміналістичний аналіз злочину і злочинної діяльності: 2.1. Типи-
зація та криміналістична класифікація злочинів і злочинної діяль-
ності. — С. 28–45; 2.2. Криміналістична характеристика злочинів:
2.2.1. Поняття криміналістичної характеристики злочинів та її тео-
ретичне і практичне значення. — С. 45–58; 2.2.2. Структура кримі-
налістичної характеристики злочинів. — С. 58–88; Розд. 3. Кримі-
налістичний аналіз слідчої діяльності в методиці розслідування:
3.1. Пізнавальний аспект слідчої діяльності. — С. 90–96; 3.2. Інфор-
маційний аспект слідчої діяльності. — С. 96–105; 3.3. Організацій-
но-управлінський аспект слідчої діяльності. — С. 105–114;
Розд. 4. Науково-методичні засади розслідування: 4.1. Принципи
розробки методики розслідування злочинів. — С. 115–124; 4.2. Слідчі
ситуації та їх роль у побудові окремих методик розслідування. —
С. 125–132; Розд. 5. Теоретичні основи планування й організації
розслідування злочинів: 5.1. Загальні і спеціальні завдання розслі-
дування. — С. 133–140; 5.2. Встановлення всіх обставин злочину
як основне завдання розслідування. — С. 140–147; 5.3. Криміналі-
стичний аналіз первісної інформації, слідчих ситуацій і визначення
тактичних завдань розслідування. — С. 147–158; 5.4. Типові про-
грами дослідження обставин злочину. — С. 158–175; Розд. 6. Про-
грамування початкового і наступного етапів розслідування злочинів:
6.1. Побудова і перевірка загальних версій при порушенні кримі-
нальної справи. — С. 176–179; 6.2. Типові програми початкового
етапу розслідування: 6.2.1. Визначення засобів вирішення типових
завдань у вихідних слідчих ситуаціях. — С. 180–185; 6.2.2. Розшук
і затримання злочинця по гарячих слідах. — С. 185–187; 6.3. Органі-
зація взаємодії слідчого й органів дізнання. — С. 187–195; 6.4. Роз-
робка програм наступного етапу розслідування: 6.4.1. Типові слідчі
ситуації на наступному етапі розслідування. — С. 195–198;
6.4.2. Аналітичні методи встановлення злочинця. — С. 198–206;
6.4.3. Засоби вирішення типових завдань наступного етапу розслі-
дування. — С. 206–220; Список використаної літератури. — С. 221–
258 (554 назв.).

22. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. ком-
мент. / соавт.: Ю. П. Аленин, М. Р. Аракелян, Ю. Е. Полянский
[и др.] ; под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. — Изд. 3-е,
перераб. и доп. — Харьков : Одиссей, 2007. — 1008 с. — (Законы
Украины). ÓÄÊ 343.13(477)(094.1)

2008

23. Колмаков В. П. Избранные труды по криминалистике. Рас-
следование убийств. Следственный осмотр. Идентификационные дей-
ствия следователя. Введение в курс науки советской криминалисти-
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ки / В. П. Колмаков ; сост. В. В. Тищенко. — Репринт. — Одесса :
Юрид. лит., 2008. — 446 с. — (Антология юридической мысли).

ÓÄÊ 343.98

24. Криміналістика : навч.-метод. посіб. / співавт.: Л. І. Аркуша,
В. М. Плахотіна ; МОН України, ОНЮА. — 2-ге вид., випр. — Оде-
са : Фенікс, 2008. — 172 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 343.98(075.8)

25. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. ко-
мент. / співавт.: Ю. П. Аленін, М. Р. Аракелян, Ю. Є. Полянський
[та ін.] ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, Ю. П. Аленіна. — Харків :
Одіссей, 2008. — 944 с. — (Закони України). ÓÄÊ 343.13(477) (094.1)

26. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. ком-
мент. / соавт.: Ю. П. Аленин, М. Р. Аракелян, Ю. Е. Полянский
[и др.] ; под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина ; Верховный
Суд Украины, ОНЮА. — 4-е изд., доп. — Харьков : Одиссей, 2008. —
1008 с. — (Законы Украины). ÓÄÊ 343.13(477)(094.1)

2009

27. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. ко-
мент. / співавт.: Ю. П. Аленін, М. Р. Аракелян, Ю. Є. Полянський
[та ін.] ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, Ю. П. Аленіна. — Харків :
Одіссей, 2009. — 944 с. — (Закони України).

ÓÄÊ 343.13(477) (094.1)

28. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. ком-
мент. / соавт.: Ю. П. Аленин, М. Р. Аракелян, Ю. Е. Полянский
[и др.] ; под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина ; Верховный
Суд Украины, ОНЮА. — 5-е изд., доп. — Харьков : Одиссей, 2009. —
1008 с. — (Законы Украины). ÓÄÊ 343.13(477)(094.1)

2010

29. Криміналістика : навч.-метод. посіб. / співавт.: Л. І. Аркуша,
В. М. Плахотіна ; МОН України, ОНЮА. — 3-тє вид., випр. — Оде-
са : Фенікс, 2010. — 190 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 343.98(073)
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30. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. ко-
мент. / співавт.: Ю. П. Аленін, М. Р. Аракелян, Ю. Є. Полянський
[та ін.] ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, Ю. П. Аленіна. — 2-ге вид.,
допов. та перероб. — Харків : Одіссей, 2010. — 944 с. — (Закони
України). ÓÄÊ 343.13(477) (094.1)

31. Основи методики розслідування організованої злочинної діяль-
ності і проявів корупції : навч. посіб. / співавт.: Л. І. Аркуша,
В.М. Плахотіна ; МОН України, ОНЮА. — Одеса : Фенікс, 2010. —
286 с. ÓÄÊ 343.985:343.341(075.8)

Зміст: Розд. 1. Загальні положення боротьби з організованою злочинною
діяльністю та корупцією. — С. 5–61; Розд. 2. Виявлення організо-
ваної злочинної діяльності та корумпованих зв’язків. — С. 62–160;
Розд. 3. Особливості розслідування деяких злочинів, вчинених органі-
зованими злочинними групами [вбивство на замовлення, бандитизм,
незаконне позбавлення волі, факт торгівлі людьми та незаконної
міграції, незаконний обіг вогнепальної зброї та наркотичних речо-
вин, злочини, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом]. — С. 163–277; Рекомендована літера-
тура до всіх тем. — С. 278–282 (79 назв).

2011

32. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. ко-
мент. / співавт.: Ю. П. Аленін, М. Р. Аракелян, Ю. Є. Полянський
[та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Аленіна. — 3-тє вид., допов. та перероб. —
Харків : Одіссей, 2011. — 976 с. — (Закони України).

ÓÄÊ 343.13(477) (094.1)

2012

33. Теоретичні засади формування технологічного підходу в кри-
міналістиці : монографія / співавт. А. А. Барцицька ; МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2012. — 198 с.

ÓÄÊ 343.982

Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ форму-
вання технологічного підходу у криміналістиці. Визначено істо-
ричні передумови, фактори становлення поняття «криміналі-
стична технологія», а також сучасні напрями криміналістичних
досліджень щодо впровадження технології у понятійно-катего-
ріальний апарат криміналістики, формування технологічного
підходу до експертної діяльності, процесу розслідування злочинів
та дослідження технологій злочинної діяльності. Виокремлено
основні сутнісні риси криміналістичної технології та надано ав-
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торське визначення поняття. Обґрунтовано теоретичну та
практичну значимість криміналістичної технології як категорії,
що входить до понятійно-категоріального апарату криміналі-
стичної науки. Визначено природу технологічного підходу як на-
прямку дослідження закономірностей щодо реалізації комплексів
взаємопов’язаних дій та процедур в практиці злочинної, а та-
кож криміналістичної діяльності. Технологічний підхід розгля-
нуто в системі загальнотеоретичних, техніко-криміналістичних,
тактичних та методичних положень криміналістики. Обґрун-
товується доцільність використання комплексу методів щодо
його практичної реалізації, а саме: планування, моделювання, про-
грамування та евристичного методу. Технологічний підхід ви-
значено щодо процесу застосування техніко-криміналістичних
засобів, проведення окремих слідчих дій, а також реалізації окре-
мих методик розслідування.

Зміст: Вступ. — С. 4–5; Розд. 1. Загальні передумови виникнення та роз-
витку технологічного підходу в криміналістиці: 1.1. Історичний шлях
становлення категорії «криміналістична технологія». — С. 6–29;
1.2. Сутність криміналістичних технологій та їх значення. — С. 29–
56; 1.3. Технологічний підхід у системі загальнотеоретичних поло-
жень криміналістики. — С. 57–84; Розд. 2. Криміналістичні техно-
логії в системі техніко-криміналістичних, тактичних та методичних
положень криміналістики: 2.1. Технологічний аспект криміналістич-
ної техніки та експертних досліджень. — С. 85–112; 2.2. Техноло-
гічний аспект криміналістичної техніки. — С. 112–137; 2.3. Техно-
логічний аспект криміналістичної методики. — С. 138–167; Виснов-
ки. — С. 168–171; Література. — С. 172–197 (293 назв.).

34. Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслі-
дування злочинів : навч.-метод. посіб. / співавт. А. А. Барцицька ;
МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2012. —
62 с. — (Навчально-методичні посібники). ÓÄÊ 343.985(073)

2013

35. Колмаков В. П. Сборник научных трудов / Виктор Павлович
Колмаков ; сост.: В. В. Тищенко, О. П. Ващук, И. В. Гресько ;
НУ ОЮА, Ин-т прокуратуры и следствия, каф. криминалистики. —
Одесса : Юрид. лит., 2013. — 452 с. : портр. — К 100-летию со дня
рождения ученого-криминалиста. ÓÄÊ 343.98(470)(081)

36. Криміналістика : навч.-метод. посiб. для студ. заоч. та веч.
форм навч. / співавт. Р. В. Комісарчук ; МОН України, НУ ОЮА. —
Одеса : Фенікс, 2013. — 372 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 343.98(073)
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37. Криміналістика : навч.-метод. посіб. для студ. Ін-ту прокура-
тури та слідства /співавт.: Л. І. Аркуша, В. М. Плахотіна ; МОНмо-
лодьспорт України, НУ ОЮА. — 4-те вид., випр. — Одеса : Фенікс,
2013. — 339 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 343.98(073)

38. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ.
комент. / співавт.: С. В. Ківалов, І. В. Гловюк, Є. Л. Стрельцов [та ін.] ;
відп. ред.: С. В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. — Харків :
Одіссей, 2013. — 1104 с. ÓÄÊ 343.13(477)(094.1)

39. Правова доктрина України. У 5 т. Т. 5. Кримінально-правові
науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / співавт.:
С. В. Ківалов, В. О. Туляков, В. М. Дрьомін, Є. Л. Стрельцов [та ін.] ;
за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова ; НАПрН України. — Харків :
Право, 2013. — 1241 с.

ÓÄÊ 340(477)+343.2/7(477)+343.9(477)+343.13(477)+
343.8(477)+343.98(477)+159.98:34(477)

Із змісту: Розд. 6. Сучасний стан та розвиток криміналістики: 6.4.2. На-
прями розвитку криміналістичних методик. — С. 981–993;
6.4.3. Принципи криміналістичних методик. — С. 994–1002.

40. Уголовный процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. ком-
мент. / соавт.: С. В. Кивалов, И. В. Гловюк, Е. Л. Стрельцов [и др.] ;
отв. ред.: С. В. Кивалов, С. Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. — Харь-
ков : Одиссей, 2013 — 1184 с. ÓÄÊ 343.13(477)(094.1)

2014

41. Методичні вказівки до написання та захисту курсових і конт-
рольних робіт з криміналістики : для студ. заоч. та веч. форм навч. /
співавт.: Р. В. Комісарчук, Д. Г. Паляничко ; МОН України, НУ ОЮА,
каф. криміналістики. — Одеса : Фенікс, 2014. — 108 с. — (Навчаль-
но-методичні посібники). ÓÄÊ 343.98:001.817(073)

42. Основи слідчої діяльності : навч.-метод. посіб. / співавт.:
Л. І. Аркуша, В.Ю. Калугін, А. А.Митрофанов, А. І. Супруновський ;
МОН України, НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2014. — 250 с. — (На-
вчально-методичні посібники). ÓÄÊ 343.985(075.8)+343.132(075.8)

Зміст: Вступ. — С. 4–6; Тематичний план. — С. 7–8; Програма курсу:
Тема 1. Основи наукової організації слідчої діяльності. — С. 9–26;
Тема 2. Діяльність слідчого та прокурора на початку досудового роз-
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слідування. — С. 27–34; Тема 3. Особливості застосування заходів
забезпечення кримінального провадження та затримання осіб за
підозрою у вчиненні злочину. — С. 35–57; Тема 4. Види, загальна
характеристика та процесуальні підстави проведення слідчих (роз-
шукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. — С. 58–75; Те-
ма 5. Загальні особливості фіксації результатів слідчих (розшуко-
вих) і негласних слідчих (розшукових) дій та захисту отриманої інфор-
мації. — С. 76–95; Тема 6. Використання результатів негласних
слідчих (розшукових) дій у доказуванні. — С. 96–110; Тема 7. Взає-
модія слідчих з іншими структурними підрозділами правоохоронних
органів. — С. 111–124; Тема 8. Застосування слідчим спеціальних
знань у кримінальному провадженні. — С. 125–139; Тема 9. Інфор-
маційне забезпечення слідчої діяльності. — С. 140–155; Тема 10. Пси-
хологічне забезпечення слідчої (розшукової) діяльності. — С. 156–
165; Тема 11. Діяльність слідчого щодо відшкодування (компенсації)
шкоди потерпілому. — С. 166–173; Тема 12. Заходи забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. —
С. 174–190; Тема 13. Судовий контроль і прокурорський нагляд за
додержанням законів у період проведення слідчих (розшукових) та
негласних слідчих (розшукових) дій. — С. 191–208; Методичні ре-
комендації до самостійної роботи студентів та плани проведення
практичних занять. — С. 209–236; Рекомендована література. —
С. 237–247 (78 назв).

43. Розслідування злочинів проти особи : керівництво для слідчих
/ співавт.: С. В. Ківалов, Ю. П. Аленін, Є. Л. Стрельцов ; відп. ред.:
С. В. Ківалов, Є. Л. Стрельцов ; НАПрН України, Півд. регіон. центр,
НУ ОЮА. — Одеса : Юрид. літ., 2014. — 208 с.

ÓÄÊ 343.985:343.6(477)(076)

Із змісту: Розд. 3. Розслідування вбивств. — С. 106–165.

2015

44. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступе-
ня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 —
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; опера-
тивно-розшукова діяльність (1991–2014) / співуклад.: О. П. Ващук,
І. В. Гловюк, Т. Р. Короткий ; НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2015. —
668 с. ÓÄÊ 343.13(477)(035)(043)“1991/2014”+

343.98(477)(035)(043)“1991/2014”

45. Історія поліції країн світу : навч.-метод. посіб. / співавт.:
Л. І. Аркуша, Н. В. Чіпко ; МОН України, НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс,
2015. — 176 с. — (Навчально-методичні посібники).

ÓÄÊ 351.74(4/8)(075.8)
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Зміст: Вступ. — С. 3; Мета та завдання вивчення дисципліни. — С. 4–5;
Тематичний план. — С. 6–7; Програма курсу: Тема 1. Поліція та
поліцейська діяльність: виникнення, характер і класифікація. — С. 8–
20; Тема 2. Виникнення поліцейських органів у провідних державах
Європи та США. — С. 21–33; Тема 3. Поліція у тоталітарних дер-
жавах. — С. 34–39; Тема 4. Поліція і проблема забезпечення пра-
вопорядку в сучасних демократичних державах. — С. 40–54; Тема 5.
Історія створення і розвиток міліції України та особливості її ре-
формування. — С. 55–90; Тема 6. Міжнародна організація кримі-
нальної поліції — Інтерпол — спеціалізована міжнародна організа-
ція по боротьбі зі злочинністю. — С. 91–100; Тема 7. Європейське
поліцейське відомство (Європол): історія виникнення, завдання,
структура. — С. 101–113; Тема 8. Історія виникнення і діяльність
Скотланд-Ярд. — С. 114–121; Тема 9. Історія створення та розви-
ток поліції Росії. — С. 122–132; Методичні рекомендації для само-
стійної роботи студентів і плани проведення семінарських занять.
— С. 133–168; Питання до заліку. — С. 169–172; Теми рефератив-
них повідомлень. — С. 173–174.

46. Криміналістика : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту підгот.
слідчих органів внутр. справ / співавт. О. П. Ващук ; МОН України,
НУ ОЮА. — Одеса : Юрид. літ., 2015. — 200 с. — (Навчально-мето-
дичні посібники). ÓÄÊ 343.98(073)

47. Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслі-
дування злочинів : навч.-метод. посіб. / співавт.: А. А. Барцицька,
О. П. Ващук ; НУ ОЮА. — Одеса : Юрид. літ., 2015. — 76 с. — (На-
вчально-методичні посібники).

2016

48. Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслі-
дування злочинів : навч.-метод. посіб. / співавт.: А. А. Барцицька,
О. П. Ващук, Ю. О. Гресь ; НУ ОЮА. — 3-тє вид., допов. та перероб.
— Одеса : Юрид. літ., 2016. — 120 с. — (Навчально-методичні по-
сібники). ÓÄÊ 343.985(073)

2017

49*. Вибрані праці / НУ ОЮА. — Одеса, 2017. — До 70-річчя від
дня народження. — Готується до друку.
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1970

50. Особенности расследования хищений зерна в сельском хо-
зяйстве // Правовые проблемы сельского хозяйства : тез. докл. респ.
межвуз. науч. конф. / М-во нар. образования МССР, Кишинев. гос.
ун-т им. В. И. Ленина. — Кишинев, 1970. — С. 66–68.

51. Тактические особенности первоначальных следственных дей-
ствий по делам о хищениях зерна в сельском хозяйстве // Кримина-
листика и судебная экспертиза : респ. межвед. сб. науч. и науч.-
метод. работ. — Киев, 1970. — Вып. 7. — С. 38–43.

1971

52. Участие специалиста-агронома в следственных действиях по
делам о хищениях продукции полеводства // Криминалистика и су-
дебная экспертиза : респ. межвед. сб. науч. и науч.-метод. работ. —
Киев, 1971. — Вып. 8. — С. 82–85.

1972

53. Анализ следователем условий, способствующих хищениям про-
дукции растениеводства в колхозах и совхозах // Криминалистика и
судебная экспертиза : респ. межвед. сб. науч. и науч.-метод. работ.
— Киев, 1972. — Вып. 9. — С. 124–129.

1976

54. Некоторые вопросы борьбы с хищениями социалистического
имущества на территории Одесского морского порта / соавт. Т. В. За-
тылкина // Проблемы правоведения : межвед. науч. сб. — Киев, 1976.
— Вып. 34. — С. 107–115.

1978

55. Криминалистическое значение связи «преступник — жертва»
для методики расследования // Криминалистика и судебная экспер-
тиза : респ. межвед. сб. науч. и науч.-метод. работ. — Киев, 1978. —
Вып. 16. — С. 35–39.
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1979

56*. Повышение эффективности уголовно-правовой охраны со-
циалистической собственности / соавт.: Е. Г. Мартынчик, А. Л. Цве-
тинович // Социально-политические, экономические и правовые про-
блемы сближения двух форм социалистической собственности. —
Кишинев, 1979. — Т. 2. — С. 151–157.

1980

57. Разработка методики расследования преступлений в свете ле-
нинской теории отражения // По пути, завещанному Лениным : тез.
докл. науч.-практ. конф., посвящ. 110-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина, 25–26 апр. 1980 г. / Одес. обл. комитет ЛКСМ Укра-
ины, ОГУ им. И. И.Мечникова. — Одесса, 1980. — С. 197–199.

1981

58. Тільки хороше слово // За наукові кадри. — 1981. — 9 жовт.
— С. 1.

1983

59. Некоторые вопросы развития советской криминалистики в
свете Конституции СССР // Тезисы докладов межобластной научно-
практической конференции молодых ученых, посвященной 60-й го-
довщине образования Союза Советских Социалистических Респуб-
лик / М-во высш. и среднего спец. образования УССР, ОГУ им.
И. И.Мечникова. — Одесса, 1983. — Ч. 1. — С. 204–206.

1987

60. Система понятий методики расследования преступлений //
Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. сб. науч. и
науч.-метод. работ. — Киев, 1987. — Вып. 34. — С. 49–55.

1989

61. Ее не остановили трудности : [о Н. А.Мирошниченко] // За
наукові кадри. — 1989. — 3 берез. — С. 2.

1991

62. Проблемы методики расследования корыстно-насильственной
преступной деятельности в системе вузовской науки // Проблемы
повышения уровня подготовки специалистов для работы в органах
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предварительного следствия : тез. Всесоюз. совещания-семинара
руководителей органов предварительного следствия и заведующих
кафедрами криминалистики высших учебных заведений (г. Ленин-
град, 13–14 нояб. 1990 г.) / Прокуратура СССР [и др.]. — Ленин-
град ; Уфа, 1991. — С. 31–34.

1992

63. Актуальные вопросы разработки методики расследования ко-
рыстно-насильственной преступной деятельности // Проблеми бо-
ротьби зі злочинністю в Україні : тез. доп. і повідомл. на респ. наук.
конф., 25–26 верес. 1992 р. — Київ, 1992. — С. 148–150.

64. Криминалистические аспекты изучения преступной деятель-
ности // Проблемы государства и права Украины : темат. сб. науч.
тр. / М-во образования Украины, Учеб.-метод. кабинет высш. обра-
зования Укр. юрид. акад. — Киев, 1992. — С. 103–109.

1993

65. Актуальні проблеми боротьби з корисливо-насильницькою зло-
чинною діяльністю // Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснен-
ня : тези доп. і виступів Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Одеса, квіт.
1993 р.). — Одеса, 1993. — С. 350–351.

66. Захист дипломних робіт і державні іспити як завершальний
етап підготовки спеціалістів для роботи в органах внутрішніх справ
// Проблеми підвищення рівня підготовки кадрів для органів
внутрішніх справ : матеріали наук.-практ. конф. / Укр. акад. внутр.
справ. — Київ, 1993. — С. 143–146.

67. Криминалистическая характеристика корыстно-насильствен-
ной преступной деятельности // Актуальные проблемы уголовного
процесса и криминалистики на современном этапе : межвуз. сб. /
М-во образования Украины, ОГУ им. И. И.Мечникова. — Одесса,
1993. — С. 203–209.

68. О классификации очагов корыстно-насильственных преступ-
лений / соавт. Ю. П. Аленин // Актуальные проблемы уголовного
процесса и криминалистики на современном этапе : межвуз. сб. /
М-во образования Украины, ОГУ им. И. И. Мечникова. — Одесса,
1993. — С. 91–96.

ÓÄÊ 343.1(082)

«Методика расследования очагов преступлений, независимо от
видовой или групповой их принадлежности, кроме структурных
элементов, присущих любой частной методике, должна включать
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в качестве обязательной составной части приемы и методы ди-
агностирования очагов и рекомендации по установлению и ро-
зыску личности виновных. ... Основные принципы исследователь-
ской работы заключаются в непрерывности получения, накопле-
ния, систематизации, оценки и сравнительной обработки
поступающей информации о зарегистрированных и вновь совер-
шенных преступлениях. В процессе диагностирования очага пре-
ступления принципиальным и важным является правильное ре-
шение вопроса о критериях, которые могут быть использованы
субъектом доказывания в этих целях, получивших название сиг-
нификативных признаков».

69. Типові слідчі ситуації в методиці розслідування корисливо-на-
сильницьких злочинів // Україна: становлення незалежності. Зміст і
методика висвітлення в курсах гуманітарних наук : доп. і вист. Все-
укр. наук.-метод. конф. (м. Одеса, жовтень 1993 р.) / М-во освіти Ук-
раїни, ОДУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 1993. — Ч. 2. — С. 52–54.

1994

70. Задачи расследования по делам о корыстно-насильственных
преступлениях // Актуальные проблемы государства и права : сб.
науч. тр. / М-во образования Украины, ОГУ им. И. И. Мечникова,
Юрид. ин-т. — Одесса, 1994. — Вып. 1. — С. 213–219.

71. Использование судебно-медицинских знаний в расследовании
корыстно-насильственных преступлений // Учебно-методическая кон-
ференция по судебной медицине и смежным дисциплинам вузов Ук-
раины (1993; Одесса) : материалы учеб.-метод. конф. по судеб. меди-
цине и смежным дисциплинам вузов Украины, 10–12 июня 1993 г. /
Укр. гос. мед. ун-т, Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова. — Киев ;
Одесса : [Б. и.], 1994. — С. 94–96.

72. Классификация и оценка следственных ситуаций по делам о
корыстно-насильственной преступной деятельности // Право и ры-
нок : материалы Всерос. науч. конф. — Барнаул, 1994. — С. 72–74.

73. Конференции и публикации к 80-летию со дня рождения
В. П. Колмакова / соавт. И. Постика // Юридический вестник. —
1994. — № 1. — С. 123–124.

74. Криминалистическая классификация корыстно-насильственных
преступлений // Роль судебной экспертизы и криминалистики в рас-
крытии и профилактике преступлений : тез. науч.-практ. конф., прово-
димой в дни 80-летнего юбилея Одесской НИЛСЭ. — Одесса, 1994.
— С. 56–59.
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75. О разработке методики расследования корыстно-насильствен-
ных преступлений // Тактика, методика и психология расследования
тяжких преступлений : сб. науч. тр. — Волгоград, 1994. — С. 35–38.

76. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о вымо-
гательстве / соавт. В. Л. Грохольский // Роль судебной экспертизы
и криминалистики в раскрытии и профилактике преступлений : тез.
науч.-практ. конф., проводимой в дни 80-летнего юбилея Одесской
НИЛСЭ. — Одесса, 1994. — С. 59–61.

77. Организационные аспекты расследования очагов корыстно-
насильственных преступлений / соавт. Ю. П. Аленин // Актуальные
проблемы государства и права : сб. науч. тр. / М-во образования
Украины, ОГУ им. И. И. Мечникова. — Одесса, 1994. — Вып. 1. —
С. 192–199. ÓÄÊ 342(082)

78. Производство освидетельствования и судебно-медицинской
экспертизы при расследовании насильственных и корыстно-насиль-
ственных преступлений // Перспективы развития судебной медици-
ны и смежных дисциплин в системе высшего медицинского образо-
вания Украины : сб. тр. / отв. ред. В. Н. Запорожан ; Одес. гос. мед.
ун-т. — Одесса, 1994. — С. 80–84.

1995

79. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам корыст-
но-насильственных преступлений / соавт. Е. Л. Стрельцов // Крими-
налистика и судебная экспертиза : респ. межвед. сб. науч. и науч.-
метод. работ. — Киев, 1995. — Вып. 47. — С. 67–72.

80. Организационно-управленческие аспекты расследования ко-
рыстно-насильственных преступлений // Актуальные проблемы го-
сударства и права : сб. науч. тр. / М-во образования Украины, ОГУ
им. И. И.Мечникова, Юрид. ин-т. — Одесса, 1995. — Вып. 2. —
С. 221–228. ÓÄÊ 342(082)

81. Правопорядок як умова зміцнення державності: тактичні зав-
дання розслідування злочинів // Українське національне відроджен-
ня: проблеми, прогнози, державна політика : наук.-практ. конф. /
Півд. наук. центр НАН України, ОДУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса,
1995. — С. 40–41. ÓÄÊ 94(477)“19”(063)
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82. Пространственно-временной фактор в расследовании корыст-
но-насильственных преступлений // Проблеми психології часу : тез.
доп. Міжнар. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження Д. Г. Ель-
кіна (м. Одеса, 30 жовт. — 1 листоп. 1995 р.) / Акад. пед. наук Ук-
раїни [та ін.]. — Одеса, 1995. — С. 175–176.

1996

83. Визначення слідчих завдань та напрямків їх вирішення у спра-
вах про корисливо-насильницькі злочини // Теоретичні та практичні
проблеми використання можливостей криміналістики і судової екс-
пертизи у розкритті й розслідуванні злочинів : зб. наук. пр. / Укр.
акад. внутр. справ. — Київ, 1996. — С. 113–120.

84. Вопросы актуализации и использования информации при рас-
следовании корыстно-насильственных преступлений // Культурно-істо-
ричні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні : мате-
ріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти України, ОДУ ім.
І. І.Мечникова, Одес. літ. музей. — Одеса, 1996. — Ч. 1 : Державо-
творчий процес і правосвідомість українського народу. — С. 73–75.

ÓÄÊ 342(477)(063)

85. Методологічні принципи криміналістичного аналізу злочинної
діяльності // Проблеми методології сучасного правознавства : мате-
ріали Міжнар. наук.-теорет. конф., 9–10 жовт. 1996 р. — Київ, 1996.
— С. 154–155.

86. Основные направления начального этапа расследования ко-
рыстно-насильственных преступлений // Актуальные проблемы го-
сударства и права : сб. науч. тр. / М-во образования Украины, ОГУ
им. И. И.Мечникова, Юрид. ин-т. — Одесса, 1996. — Вып. 3. —
С. 205–211. ÓÄÊ 342(082)

87. Правовые и организационные возможности использования дан-
ных, полученных в ходе оперативно-розыскных действий, для рас-
крытия корыстно-насильственных преступлений // Актуальные про-
блемы организации расследования преступлений : материалы науч.-
практ. конф. — Одесса, 1996. — С. 116–120. ÓÄÊ 343.985(063)

1997

88. Криминалистическая характеристика преступлений в струк-
туре методики расследования // Юридична освіта і правова держава
(до 150-річчя юридичного інституту ОДУ) : зб. наук. пр. / М-во осві-
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ти України, ОДУ ім. І. І. Мечникова, Юрид. ін-т. — Одеса, 1997. —
С. 250–255. ÓÄÊ 340:37(063)

89. Отзыв на автореферат диссертации А. А. Кириченко // Про-
блемы судебной одорологии / А. А. Кириченко. — Харьков, 1997. —
С. 251–254.

1998

90. Особенности последующего этапа расследования корыстно-
насильственных преступлений // Актуальні проблеми держави і пра-
ва : зб. наук. пр. / М-во освіти України, ОДЮА. — Одеса, 1998. —
Вип. 5. — С. 19–27. ÓÄÊ 340(082)

1999

91. Криміналістика: новий підручник : [рецензія] / соавт.:
Ю. Аленін, І. Постіка // Юридический вестник. — 1999. — № 1. —
С. 106–107.

92. Проблемні питання використання даних, одержаних в резуль-
таті оперативно-розшукових дій при розслідуванні корисливо-насиль-
ницьких злочинів // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організо-
ваною злочинністю і захист прав людини. Аналітичні розробки, про-
позиції наукових та практичних працівників Уряду України,
Президенту, законодавчій, виконавчій владі : міжвід. наук. зб. / НДІ
«Проблеми людини». — Київ, 1999. — Т. 12. — С. 391–395.

ÓÄÊ 347.97/.99(477)

2000

93. Механизм совершения корыстно-насильственных преступле-
ний / соавт. О. В. Болгар // Актуальні проблеми діяльності ОВС по
попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. — Одеса, 2000. — С. 42–48.

94. Обстановка вчинення корисливо-насильницьких злочинів як
елемент їх криміналістичної характеристики // Вісник Одеського інсти-
туту внутрішніх справ. — 2000. — № 2. — С. 46–47.

2001

95. Применение специальных знаний в расследовании корыстно-
насильственных преступлений // Проблеми боротьби з насильниць-
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делам об организованной преступной деятельности // Держава і право:
de lege praeterita, instante, futura : тези Міжнар. наук.-практ. конф.,
27–28 листоп. 2009 р. / МОН України, ОНЮА, Миколаїв. навч.
центр. — Миколаїв, 2009. — С. 281–282. ÓÄÊ 340(063)

156. Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, які вчи-
няються проти порядку приватизації державного та комунального
майна / співавт. Р. В. Комісарчук // Взаємодія оперативних та слідчих
підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяль-
ності : матеріали Міжнар. постійно діючого наук.-практ. семінару
(м. Ірпінь, 13 листоп. 2008 р.) / Держ. податк. адмін. України, Нац.
ун-т Держ. податк. служби України, ф-т підготов., перепідготов. та
підвищ. кваліфікації працівників податк. міліції, каф. фін. розсліду-
вань. — Ірпінь, 2009. — С. 407–423.

2010

157. Криминалистическая методика расследования: современное
состояние и перспективы развития // Наукові праці Національного
університету «Одеська юридична академія» / МОНмолодьспорт Ук-
раїни, НУ ОЮА. — Одеса, 2010. — Т. 9. — С. 170–181.

ÓÄÊ 34(477.74-25Îä)(082)

У статті розглянуто об’єкти криміналістичної методики: зло-
чин та розслідування як системні діяльності, наукові передумо-
ви формування поняття та системи криміналістичної методи-
ки. Виділяються сучасні тенденції у розвитку методики розслі-
дування, зокрема проблеми щодо формування структури окремих
методик розслідування та наукових принципів їх розробки.

158. О структуре частных криминалистических методик рассле-
дования // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та
криміналістики : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 8 жовт.
2010 р. : у 2 т. / НУ ОЮА [та ін.]. — Одеса, 2010. — Т. 2 : Криміналь-
ний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність та су-
дова експертиза. — С. 313–315. ÓÄÊ 343.2/7(063)
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159. Особливості первісного етапу розслідування статевих зло-
чинів щодо неповнолітніх / співавт. Є. С. Хижняк // Правове життя
сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспі-
рант. складу (м. Одеса, 21–22 трав. 2010 р.) / МОН України, ОНЮА.
— Одеса, 2010. — С. 647–649. ÓÄÊ 340(477)(063)

160. Перші Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції
пам’яті професора В. П. Колмакова / співавт. О. Хлопчик // Юри-
дичний вісник. — 2010. — № 3. — С. 79–82.

161. Система криминалистики: проблемы оптимизации // Кримі-
налістика XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–
26 листоп. 2010 р. — Харків, 2010. — С. 46–50.

2011

162. К дискуссии о структуре методик расследования отдельных
видов преступлений // Актуальні проблеми кримінального процесу,
криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяль-
ності : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні пробле-
ми кримінального права процесу та криміналістики», присвяч. 10-річчю
Міжнар. гуманітар. ун-ту / НАПрН України, НУ ОЮА [та ін.]. —
Одеса, 2011. — С. 362–363. ÓÄÊ 343.2/7(063)

163. Криминалистическая характеристика преступлений и обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию: соотношение понятий // Пра-
вове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
проф.-викл. складу (м. Одеса, 20–21 трав. 2011 р.) : у 2 т. / МОН-
молодьспорт України, НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН Украї-
ни. — Одеса, 2011. — Т. 2. — С. 215–217. ÓÄÊ 340(477)(063)

164. Теоретические основы криминалистической методики рассле-
дования преступлений: проблемы и тенденции // Наукові праці Одесь-
кої національної юридичної академії / МОН України, ОНЮА. — Оде-
са, 2011. — Т. 10. — С. 362–371. ÓÄÊ 34(477.74-25Îä)(082)

У статті розглянуті історичні передумови формування загаль-
них положень криміналістичної методики розслідування як роз-
ділу криміналістики. Виділені та проаналізовані сучасні підходи
до визначення змісту теоретичних основ криміналістичної ме-
тодики, показано їх значення для розробки методик розсліду-
вання окремих категорій злочинів. Особлива увага приділена про-
блемам визначення структури окремих методик розслідування.
Зазначені тенденції розвитку теорії і методології криміналістич-
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ної методики та висловлено ставлення автора до деяких з них.
Пропонується система наукових положень, що утворюють зміст
теоретичних основ криміналістичної методики розслідування.

165. Треті Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції
пам’яті професора В. П. Колмакова / співавт. О. Хлопчик // Юри-
дичний вісник. — 2011. — № 4. — С. 148–150.

2012

166. Кафедра криминалистики // Юридичний вісник. — 2012. —
№ 4. — С. 112–116.

167. О современных направлениях развития криминалистической
методики расследования преступлений // Современное состояние и
развитие криминалистики. Совместный российско-украинский про-
ект : сб. науч. тр. / под ред. Н. П. Яблокова, В.Ю.Шепитько. —
Харьков, 2012. — С. 237–250. ÓÄÊ 343.98(470+477)(082)

168. О соотношении понятий «техника», «тактика», «методика» и
«технология» в криминалистике / соавт. А. А. Барцицкая // Актуальні
проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали
IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народж. проф.
М. В. Салтевського (1917–2009) / НАПрН України, Міжнар. гумані-
тар. ун-т, НУ ОЮА [та ін.]. — Одеса, 2012. — С. 470–472.

ÓÄÊ 343.2/7(063)

169. Планування розслідування як окреме криміналістичне вчен-
ня // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.
конф. проф.-викл. складу, присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту «Одес. юрид.
акад.» та 165-річчю Одеської школи права, 20-21 квіт. 2012 р. : у 3 т.
/ МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН
України. — Одеса, 2012. — Т. 2. — С. 416–418.

ÓÄÊ 340(477)(063)

170. Становлення технологічного підходу — новаційний напрямок
розвитку криміналістики / співавт. А. А. Барцицька // Актуальні
проблеми держави і права : зб. наук. пр. / МОНмолодьспорт Украї-
ни, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Вип. 68. — С. 560–566.

ÓÄÊ 340(082)

Дослідження спрямоване на визначення сутності технологічно-
го підходу, а також його теоретичного та практичного значен-
ня. Обґрунтовано історичну обумовленість технологічного підходу
в криміналістиці, виникнення якого відповідає загальним зако-
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нам та пріоритетним напрямкам розвитку науки. З позицій
технологічного підходу визначено напрямок дослідження об’єкта
криміналістики як якісно нової форми наукового пізнання та
функціонування складних систем — злочинної діяльності та діяль-
ності з розслідування злочинів.

171. Стратегия и тактика расследования преступлений // Теоре-
тичні та практичні проблеми забезпечення розвитку держави і пра-
ва : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. 15-річчю Нац. ун-ту
«Одес. юрид. акад.» та 165-річчю Одеської школи права, 30 листоп.
2012 р. : у 2 т. / МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА, Півд. регіон.
центр НАПрН України. — Одеса, 2012. — Т. 2. — С. 395–397.

ÓÄÊ 340(063)

172. Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апара-
ту криміналістики / співавт. А. А. Барцицька // Наукові праці Націо-
нального університету «Одеська юридична академія» / МОНмолодь-
спорт України, НУ ОЮА. — Одеса, 2012. — Т. 11. — С. 404–412.

ÓÄÊ 34(477.74-25Îä)(082)

У статті досліджено основні напрямки розвитку понятійно-ка-
тегоріального апарату криміналістики на сучасному етапі. Роз-
глянуто тенденцію технологізації та визначено місце категорії
«криміналістична технологія» в понятійному апараті криміна-
лістики. Обґрунтовано історичну обумовленість технологічного
підходу в криміналістиці, виникнення якого відповідає загальним
законам та пріоритетним напрямкам розвитку науки.

2013

173. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів у світлі нового
кримінального процесуального законодавства // Шляхи удоскона-
лення кримінально-процесуального законодавства : матеріали «круг-
лого столу», 19 квіт. 2013 р. — Одеса, 2013. — С. 11–13.

174. Жизнь ученого продолжается в его трудах и учениках //
Колмаков Віктор Павлович (1913–1973) : біобібліогр. покажч. / ук-
лад. С. І. Єленич ; наук. ред. В. В. Тіщенко ; НУ ОЮА, наук. б-ка. —
Одеса : Юрид. літ., 2013. — С. 3–6. ÓÄÊ 347.96(477.74)(092)(01)

175. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена
100-річчю з дня народження д. ю. н., професора В. П. Колмакова /
співавт. О. П. Ващук // Митна справа. — 2013. — № 6. — С. 165–166.

176. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні про-
блеми криміналістики», присвячена 100-річчю від дня народження
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доктора юридичих наук, професора Віктора Павловича Колмакова /
матеріал підгот.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук // Теорія та практика
судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / Харків. НДІСЕ
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім.
Я.Мудрого». — Харків, 2013. — Вип. 13. — С. 556–559.

177. Нужно ли раскрывать преступления? // Актуальні пробле-
ми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали
VМіжнар. наук.-практ. конф., 1 листоп. 2013 р. / НУ ОЮА. — Оде-
са : Фенікс, 2013. — С. 421–423.

178. О периодизации деятельности по расследованию преступле-
ний / соавт. А. В.Москаленко // Правове життя сучасної України :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2013 р. / МОН
України, НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. — Одеса,
2013. — Т. 2. — С. 518–520. ÓÄÊ 340(477)(063)

179. О профессоре Викторе Павловиче Колмакове : [интервью] /
интервью проведено гл. ред. журнала В.Ю.Шепитько // Кримина-
лист первопечатный. — 2013. — № 7. — С. 152–155.

180. О современных направлениях развития криминалистической
методики расследования преступлений // Ежегодник украинского
права : сб. науч. тр. / Нац. акад. прав. наук. Украины. — Харьков,
2013. — № 5. — С. 579–589.

181. О содержании и значении понятий расследования и раскры-
тия преступлений // Правова доктрина — основа формування право-
вої системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.
20-річчю НАПрН України та обговоренню п’ятитомної монографії
«Правова доктрина України» (м. Харків, 20–21 листоп. 2013 р.) / відп.
за вип. О. В. Петришин. — Харків : Право, 2013. — С. 577–580.

ÓÄÊ 340(063)+340(477)(063)+340.116(063)

182. Предисловие // Сборник научных трудов / Виктор Павло-
вич Колмаков ; сост.: В. В. Тищенко, О. П. Ващук, И. В. Гресько ;
НУ ОЮА, Ин-т прокуратуры и следствия, каф. криминалистики. —
Одесса : Юрид. лит., 2013. — С. 8–10. ÓÄÊ 343.98(470)(081)

183. Проблемы криминалистики в ранних трудах профессора
В. П. Колмакова // Сучасні проблеми криміналістики : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. д-ра
юрид. наук, проф. В. П. Колмакова (м. Одеса, 27–28 верес. 2013 р.)
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/ МОН України, НУ ОЮА, каф. криміналістики. — Одеса, 2013. —
С. 308–311. ÓÄÊ 343.98(063)

184. Розкриття злочинів як пізнавальна діяльність і основне зав-
дання розслідування // Наукові праці Національного університету
«Одеська юридична академія» / МОН України, НУ ОЮА. — Одеса,
2013. — Т. 13. — С. 252–259. ÓÄÊ 34(477.74-25Îä)(082)

Стаття присвячена розгляду кримінально-процесуального, кри-
міналістичного та оперативно-розшукового аспектів понять роз-
слідування і розкриття злочинів у світлі нового Кримінального
процесуального кодексу України. Обґрунтовується доцільність
існування і використання поняття «розкриття злочинів» в на-
укових дослідженнях, слідчій і судовій практиці.

185. Тактические и технологические аспекты проведения след-
ственных действий // Кримінальне провадження: новації процесу-
альної теорії та криміналістичної практики : матеріали міжнар.-практ.
конф. — Сімферополь, 2013. — С. 146–147.

186. Щодо використання спеціальних знань у кримінальному про-
вадженні // Актуальні проблеми доказування у кримінальному про-
вадженні : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса,
24 листоп. 2013 р.) / НУ ОЮА. — Одеса, 2013. — С. 349–354.

187. Щодо сутності спеціальних знань і форм їх використання в
кримінальному провадженні // Актуальні питання судової експерти-
зи та криміналістики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., при-
свяч. 90-річчю створення Харків. НДІСE ім. Засл. проф. М. С. Бока-
ріуса (м. Харків, 7–8 листоп. 2013 р.) / Харків. НДІСЕ ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса. — Харків, 2013. — С. 44–46.

2014

188. Комплексное восприятие информации при проведении доп-
роса // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матері-
али Міжнар. «круглого столу» (м. Одеса, 30 трав. 2014 р.) / відп. за
вип.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр
НАПрН України. — Одеса, 2014. — С. 239–241.

ÓÄÊ 343.985:007(049.2)

189. Криміналістичні технології: поняття та напрями використан-
ня / співавт. А. А. Барцицька // Криминалистика и судебная экспер-
тиза : сб. науч. тр. / Киев. НИИСЭ. — Киев, 2014. — Вып. 59. —
С. 27–34.
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190. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні про-
блеми криміналістики», присвячена 100-річчю від дня народження
доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова // Юридичний
вісник. — 2014. — № 1. — С. 277–280.

191. О видах, форме и содержании криминалистических методик
расследования преступлений // Правове життя сучасної України :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад.
С. В. Ківалова (м. Одеса, 16–17 трав. 2014 р.) : у 2 т. / відп. ред.
В.М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. —
Одеса, 2014. — Т. 1. — С. 740–742. ÓÄÊ 340(477)(063)

192. Постика Игорь Владимирович // Энциклопедия криминалис-
тики в лицах / под ред. В.Ю.Шепитько. — Харьков : Апостиль, 2014.
— С. 276–278.
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344. Тищенко Валерий Владимирович // Советские криминалис-
ты : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. В. Аверьянова, Н. Н. Лысов. —
Нижний Новгород : Высш. шк. МВД СССР, 1991. — С. 152–153.

345. Тіщенко Валерій Володимирович // Вчені-юристи України :
довідник / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. — Київ, 1998.
— С. 516–517.

346. Тіщенко Валерій Володимирович // Одеська державна юри-
дична академія: історія і сучасність. — Одеса, 1999. — С. 238.

347. Тіщенко Валерій Володимирович // Історія Одеської націо-
нальної юридичної академії. — Одеса, 2002. — С. 293.

348. Баймуратов М. О. Тіщенко Валерій Володимирович /
М. О. Баймуратов // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Нац. акад.
наук України [та ін.]. — Київ, 2004. — Т. 6 : Т–Я. — С. 78.

349. Тіщенко Валерій Володимирович // Наукова еліта Одещини
/ Упр. освіти і науки Одес. обл. держ. адмін. [та ін.]. — Одеса, 2005.
— Ч. 1 : Доктора наук і професори. — С. 278–279.
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350. Тіщенко Валерій Володимирович // Підготовка і атестація
науково-педагогічних кадрів у Національній юридичній академії Ук-
раїни ім. Ярослава Мудрого (1805–2005 роки) / М. І. Панов, Ю. П. Го-
ліна, В. В. Гончаренко [та ін.]. — Харків, 2006. — С. 520–521.

351. Тищенко Валерий Владимирович // Кто есть кто в Одесском
регионе : энциклопедия / сост. М. Л. Тарасова. — Одесса, 2007. —
С. 198.

352. Тіщенко Валерій Володимирович // Київський літопис
XXI століття. Україні незалежній–20. Ювілейні сторінки : Всеукр.
зб. — Київ : Вид. центр «Метр», 2011. — С. 173.

353. Тіщенко Валерій Володимирович // Національна академія
правових наук України : довідник. — Харків : Право, 2011. —
С. 381–382.

354. Тіщенко Валерій Володимирович член-кореспондент НАПрН
України [Електронний ресурс] // Національна академія правових наук
України : веб-сайт. — Електрон. дані і програм. — Харків, 2011. —
Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/Correspondent_members/
Tischenko_V_V.html. — Дата останього доступу: 03.03.2017. — Назва
з екрана.

355. Шепитько В.Ю. Тищенко Валерий Владимирович [Электрон-
ный ресурс] / В.Ю.Шепитько // Конгресс криминалистов : web-
сайт. — Электрон. дан. и прогр. — Харьков, 2012. — Дата публ.:
12.10.2012. — Режим доступа: http://crimcongress.com/portretnaya/
tishhenko-valerij-vladimirovich/. (Дата обращения: 01.03.2017). —
Название с экрана.

*  *  *

1975

356. Калустьян Л. Х. Головний обов’язок комуністів — бути зав-
жди в авангадрі : [інформація про захист кандидатської дисертації
В. В. Тіщенком] / Л. Х. Калустьян // За наукові кадри. — 1975. —
14 листоп. — С. 1–3.

1982

357. Михайлов А. На захисті у випускників : [про участь
В. В. Тіщенка у роботі Державної екзаменаційної комісії—2] / А. Ми-
хайлов // За наукові кадри. — 1982. — 4 черв. — С. 2 (фото).



64

1991

358. Одесский университет, 1865–1990 / редкол.: И. П. Зелин-
ский, Л. А. Ануфриев, П. Е. Ефимов [и др.]. — Киев : Лыбидь, 1991.
— 159 с.

В. В. Тищенко. — С. 124 (фото).

1996

359. Юридический институт Одесского государственного универ-
ситета: ист. очерк / под общ. ред. А. С. Васильева. — Одесса : Бахва,
1996 — 160 с. : ил.

В. В. Тищенко. — С. 42, 101–105, 124, 148, 152, 157.

1999

360. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики /
Р. С. Белкин. — Москва : Норма, 1999. — 496 с.

В. В. Тищенко. — С. 365, 367.

361. Одеська державна юридична академія: історія і сучасність /
голов. ред. С. В. Ківалов. — Одеса : Юрид. літ., 1999. — 248 с. : іл.

В. В. Тіщенко. — С. 71, 121, 132–137, 157, 238.

362. Щіпковський Г. П. На берегах Кучургана : [краєзнавча кни-
га про селище міського типу Великомихайлівка] / Г. П.Щіпковський.
— Одеса : Астропринт, 1999. — 280 с. — Із змісту: Сім’я доцентів.
— С. 169–172.

2002

363. Історія Одеської національної юридичної академії / голов.
ред. С. В. Ківалов. — Одеса : Юрид. літ., 2002. — 340 с.

В. В. Тіщенко. — С. 32, 115–118, 293.

2003

364. Возгрин И. А. Введение в криминалистику. История, основы
теории, библиография / И. А. Возгрин. — Санкт-Петербург : Юрид.
центр Пресс, 2003. — 475 с.

В. В. Тищенко. — С. 138.

365. Туляков В. У нас вы станете профессионалами : [о преем-
ственности криминалистической школы ОНЮА: В. В. Тищенко — зав.
кафедрой криминалистики] / В. Туляков // Слово. — 2003. — 1 авг.
(№ 28). — C. 3.
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2004

366. History of Odesa national academy of law / editor-in-chief
S. V. Kivalov. — Odesa : Юрид. літ., 2004. — 188 р.

V. V. Tyshchenko. — Р. 30, 104–107.

2007

367. Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична ака-
демія / голов. ред. С. В. Ківалов. — Одеса : Юрид. літ., 2007. — 236 с.

В. В. Тіщенко. — С. 10, 52, 62, 67–69, 120, 139, 201.

2008

368. Криміналістика : підручник / за ред. В.Ю.Шепітька ; Нац.
юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — 4-те вид., перероб. і допов. —
Харків : Право, 2008. — 464 с.

В. В. Тіщенко. — С. 28–29.

369. Солдатский А. Его ученье актуально и сегодня / А. Солдат-
ский // Слово. — 2008. — 3 окт. (№ 38). — С. 13.

В Одесской национальной юридической академии состоялась на-
учно-практическая конференция, посвященная 95-летию со дня
рождения видного ученого-криминалиста, доктора юридических
наук, профессора Виктора Павловича Колмакова.
Открывая конференцию, первый аспирант Виктора Колмакова,
ныне доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой криминалистики ОНЮА, Валерий Тищенко отметил человеч-
ность, работоспособность и высокую эрудицию своего учителя.

— Спектр научных трудов Виктора Колмакова чрезвычайно
широк, — сказал Валерий Владимирович. — Пожалуй, нет такой
отрасли криминалистических знаний, которая бы им не исследо-
валась. В своих работах он рассматривал разносторонние акту-
альные проблемы криминалистики. К сожалению, не прожив и
60 лет, в 1973-м он ушел из жизни. Но его труды и сегодня вос-
требованы, имеют не только научное, но и практическое значе-
ние. А главное, его жизнь продолжается в его учениках.

370. Triumphant Decade: Odessa National Academy of Law / editor-
in-chief S. V. Kivalov. — Odessa : Jurydychna Literatura, 2008. — 236 p.

V. V. Tyshchenko. — Р. 10, 52, 62, 67–69, 118, 137, 199.

2009

371. Козаченко О. Предмет наукової дискусії — держава і право
епохи постмодерну / О. Козаченко // Право України. — 2009. —
№ 12. — С. 250–253.

Про участь проф. В. В. Тіщенка у роботі Міжнародної науково-
практичної конференції «П’яті Прибузькі юридичні читання».
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372. Насадюк А. Одесский десант в АПрН Украины / А. Наса-
дюк // Юридическая практика. — 2009. — 17 февр. (№ 7). — С. 3.

Об избрании В. В. Тищенко членом-корреспондентом Южного ре-
гионального центра НАПрН Украины.

373. Питання Академії правових наук України : Указ Президента
України від 10 лют. 2009 р. № 80/2009 // Юридичний вісник Украї-
ни. — 2009. — 14–20 лют. (№ 7). — С. 1.

Про обрання В. В. Тіщенка членом-кореспондентом АПрН України.

374. Указ Президента України № 80/2009. Питання Академії пра-
вових наук України // Слово. — 2009. — 13 февр. (№ 5). — С. 2.

Про обрання В. В. Тіщенка членом-кореспондентом АПрН України.

2010

375. Вибори до Національної академії правових наук України //
Юридичний вісник України. — 2010. — 4–10 верес. (№ 36). — С. 15.

Про обрання В. В. Тіщенка членом-кореспондентом НАПрН України.

376. Криминалистика XXI века. Международная научно-практи-
ческая конференция в Национальной юридической академии Украи-
ны им. Ярослава Мудрого // Вестник криминалистики. — 2010. —
№ 4. — С. 157–159.

Об участии профессора В. В. Тищенко в конференции с докладом
на тему «Система криминалистики: проблемы оптимизации».

377. Насадюк А. Новые члены НАПрН Украины / А. Насадюк //
Юридическая практика. — 2010. — 5 окт. (№ 40). — С. 5.

Об избрании В. В. Тищенко членом-корреспондентом НАПрН Ук-
раины.

378. Погрібний О. Інформація за результатами загальних зборів
НАПрН України / О. Погрібний // Вісник Академії правових наук
України. — 2010. — № 3. — С. 331–334.

Про обрання В. В. Тіщенка членом-кореспондентом НАПрН України.

379. Поздравляем! // 5-й этаж. — 2010. — Окт. (№ 12). — С. 1–2.
Об избрании В. В. Тищенко членом-корреспондентом Южного ре-
гионального центра НАПрН Украины.

380. У НАПрН України — 5 нових академіків // Юридичний вісник
України. — 2010. — 2–8 жовт. (№ 40). — С. 4.

Про обрання В. В. Тіщенка членом-кореспондентом НАПрН України.
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381. Шепітько В.Ю. Криміналістика : підруч. для вищ. навч. закл.
/ В.Ю.Шепітько. — Київ : Ін Юре, 2010. — 496 c.

В. В. Тіщенко. — С. 40–41.

2011

382. Криміналістика : акад. курс : підручник / Т. В. Варфоломеє-
ва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. — Київ : Юрінком Інтер,
2011. — 504 с.

В. В. Тіщенко. — С. 24–25.

383. Міжнародна науково-практична конференція «Криміналісти-
ка XXI століття» / матеріал підгот. М. В.Шепітько // Теорія і прак-
тика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / М-во
юстиції України, Харків. НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса,
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». — Харків, 2011. —
С. 707–708.

Про виступ із доповіддю професора В. В. Тіщенка.

384. Наука в Южном регионе Украины (1971–2011) / ред.
С. А. Андронати ; МОНмолодежьспорт Украины, Юж. науч. центр
НАН Украины. — Одесса : Фенікс, 2011. — 704 с. — Из содерж.:
Национальный университет «Одесская юридическая академия». —
С. 295–341.

В. В. Тіщенко. — С. 302–303, 337, 339.

385. Національна академія правових наук України — вища дослід-
ницька установа у галузі юриспруденції // Право України. — 2011.
— № 1. — С. 304–312.

В. В. Тіщенко — член-кореспондент НАПрН України.

386. Солдатский А. Наука должна быть подтверждена практи-
кой / А. Солдатский // Слово. — 2011. — 10 нояб. (№ 44). — С. 11.

О Вторых Всеукраинских научных чтениях по уголовной юсти-
ции, посвященных памяти профессора Виктора Павловича Кол-
макова — одного из самых известных юристов-криминалистов,
чей жизненный и научный путь тесно связан с одесской школой
права (НУ ОЮА, 18–19 марта 2011 г.).
— Мне посчастливилось не только быть учеником, аспирантом
Виктора Павловича Колмакова, но и держать в руках его двух-
томную диссертационную работу, которая посвящена методике
расследования преступлений против жизни и здоровья челове-
ка, — рассказывает заведующий кафедрой криминалистики, проф.
Валерий Тищенко. — Это фундаментальный и глубокий труд,
разработки которого не потеряли своей актуальности и сегод-
ня. А рекомендации В. П. Колмакова по следственному осмотру
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места преступлений уже давно являются основой для следова-
телей. Пока ничего подобного никем не создано.

387. Юсупов В. В. Розвиток криміналістики в Київській, Одеській,
Харківській наукових школах: головні етапи та персоналії / В. В.Юсу-
пов // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.
— 2011. — № 1. — С. 143–150.

Організатором наукової та педагогічної роботи в галузі кримі-
налістики на юридичному факультеті Одеського державного уні-
верситету, засновником одеської криміналістичної школи був
видатний учений доктор юридичних наук, професор В. П. Колма-
ков, який працював в Одесі протягом 1968–1973 рр. Кафедру кри-
міналістики було виокремлено в самостійну кафедру після утво-
рення Одеської національної юридичної академії в січні 1998 р.,
нині її очолює доктор юридичних наук, професор В. В. Тіщенко.
На кафедрі працюють три доктори (В. Д. Берназ, О.Ю. Нетуди-
хатка, В. В. Тіщенко) та шість кандидатів наук.

2012

388. Кого в городе наградили, назначили... / подгот. Оксана Во-
лынская // Жизнь в Одессе. — 2012. — 4–16 дек. (№ 49). — С. 3.

О присвоении В. В. Тищенко почетного звания «Заслуженный де-
ятель науки и техники Украины».

389. Літопис Національного університету «Одеська юридична
академія» (до 165-річчя одеської школи права і 15-річчя університе-
ту) / голов. ред. С. В. Ківалов ; відп. ред. В.М. Дрьомін. — Одеса :
Юрид. літ., 2012. — 344 с. — Із змісту: Нагороди працівників Націо-
нального університету «Одеська юридична академія». Знак Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України «Відмінник освіти Ук-
раїни. В. В. Тіщенко. — С. 49; Кафедра криміналістики. — С. 72–75.

В. В. Тіщенко. — С. 19, 39, 43, 49, 58, 72-75 (фот.), 227, 241, 243.

390. Учредительная конференция Международной общественной
организации «Конгресс криминалистов» / материал подгот. М. В.Ше-
питько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики :
зб. наук. пр. / Харків. НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Нац.
ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». — Харків, 2012. — Вип. 12.
— С. 495–497.

Среди делегатов отделений Конгресса криминалистов приняли
активное участие ученые-криминалисты — доктор юридических
наук, профессор, член-корреспондент НАПрН Украины В. В. Ти-
щенко.
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391. Шепітько М. Установча конференція міжнародної громадсь-
кої організації «Конгрес криміналістів» / М. Шепітько // Право Ук-
раїни. — 2012. — № 3/4. — С. 538–540.

Про активну участь у роботі конференції доктора юридичних наук,
професора, члена-кореспондента НАПрН України В. В. Тіщенка.

2013

392. Аркадьев Б. В специализированных ученых советах Нацио-
нального университета «Одесская юридическая академия» / Б. Ар-
кадьев // Юридичний вісник. — 2013. — № 2. — С. 183–191.

В марте 2013 г. состоялись заседания специализированного уче-
ного совета Д.41.086.03 Национального университета «Одесская
юридическая академия», на которых были защищены 6 канди-
датских диссертаций. Наталья Юрьевна Кириленко защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Методика расследования
мошенничества в сфере бытовых отношений». Научный руково-
дитель — заведующий кафедрой криминалистики НУ ОЮА, член-
корреспондент НАПрН Украины, доктор юридических наук, про-
фессор В. В. Тищенко.

393. Котова М. В Одессу вернулась раритетная библиотека /
Мария Котова // Слово. — 2013. — 26 сент. (№ 38). — С. 3.

2014

394. X (внеочередная) Международная научно-практическая кон-
ференция «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обуче-
ние, практика» / информ. подгот.: Г.Малевски, Г.Юодкайте-Гранс-
киене, М.Шепитько // Теорія і практика судової еспертизи і кримі-
налістики : зб. наук. пр. / М-во юстиції України, Харків. НДІСЕ ім.
Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім.
Я.Мудрого». — Харків, 2014. — Вип. 14. — С. 449–453.

Об участии в конференции профессора В. В. Тищенко с докладом
«Содержание и границы методик расследования преступленй».

395. Матулене С. 10-я (внеочередная) Международная научно-
практическая конференция «Криминалистика и судебная эксперти-
за: наука, обучение, практика» / Снегуоле Матулене // Вестник
криминалистики. — 2014. — № 3. — С. 115–117.

2015

396. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
питання теорії і практики криміналістичної науки» // Вісник кримі-
нального судочинства. — 2015. — № 2. — С. 267.

Про участь у конференції професора В. В. Тіщенка.
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397. Історія одеської школи права : навч.-метод. посіб. / М. Р. Ара-
келян, А.М. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.] ; МОН України,
НУ ОЮА. — Одеса : Фенікс, 2015. — 240 с. — (Навчально-методичні
посібники). — Із змісту: Тема 6. Основні напрямки розвитку оде-
ської школи права на сучасному етапі. — С. 156–160.

«Основні шляхи розвитку сучасної одеської кримінально-правової
та кримінально-процесуальної шкіл.

...Важливе значення для розвитку кримінально-правової та
кримінально-процесуальної шкіл має діяльність науковців кафед-
ри криміналістики НУ ОЮА. Кафедра криміналістики була відок-
ремлена в самостійну кафедру після утворення Одеської націо-
нальної юридичної академії в 1998 р. Основне її завдання — підго-
товка кваліфікованих спеціалістів для роботи в прокуратурі,
органах MBС, СБУ, ДПА, а також підготовка наукових і педаго-
гічних працівників у галузі криміналістики.

При кафедрі створені криміналістична лабораторія, навчаль-
ний криміналістичний полігон, а також спеціалізовані аудиторії
криміналістики та судової медицини. Вони оснащені навчальни-
ми стендами та спеціальним обладнанням. Науково-технічні за-
соби забезпечують проведення занять з криміналістичної тех-
ніки (судової фотографії і відеозйомки, криміналістичного дослі-
дження документів, слідів, зброї, дактилоскопії, ідентифікації
особи за ознаками зовнішності, криміналістичної реєстрації),
з тактики слідчого огляду, обшуку та інших слідчих дій, а та-
кож методики розслідування окремих категорій злочинів.

З 1998 р. кафедрою криміналістики завідує член-кореспондент
Національної академії правових наук України, доктор юридичних
наук, професор Валерій Володимирович Тіщенко...».

2016

398. Котова М. В Юридической академии открылся Центр тести-
рования на полиграфе (детекторе лжи) / Мария Котова // Слово. —
2016. — 18–25 февр. (№ 7). — С. 10.

«— Это важнейшее приобретение для нашего университета. Мож-
но сколько угодно рассказывать студентам, что такое полиграф
и каковы принципы его работы, но совсем другое дело, когда они на
собственном опыте убеждаются, насколько велика его роль при
раскрытии преступлений. Ведь с помощью полиграфа следствен-
ные органы получают ответы на целый ряд вопросов, связанных с
тем или иным преступлением. И теперь наши студенты смогут
использовать полиграф в целях наработки практических навыков.
Исследования ясно свидетельствуют о том, что в случае проведе-
ния компетентным полиграфологом, проверка на детекторе лжи
является самым точным доступным средством определения прав-
ды и лжи, — сказал Валерий Тищенко».
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ВЕБЛІОГРАФІЯ*

399. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. : web-
сайт / голов. ред. В. В. Завальнюк ; МОН України, Нац. ун-т «Одес.
юрид. акад.». — Електрон. дані і прогр. — Одеса, 2003– . — Режим
доступу: http://www.apdp.in.ua.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мо-
вами).

У збірнику наукових праць опубліковано Електронні версії дру-
кованих публікацій вчених-юристів України та зарубіжних країн,
присвячені актуальним питанням філософії права, загальнотео-
ретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної
практики, питань судочинства як в Україні, так і у країнах
Європейського Союзу та світу.

Розміщення на сайті НБУВ: збірник наукових праць «Акту-
альні проблеми держави і права».

400. Електронний архів Національного університету «Одеська
юридична академія = Electronic Archive of National University “Odessa
Law Academy” : web-сайт / НУ ОЮА, наук. б-ка. — Електрон. дані і
прогр. — Одеса, 2014– . — Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua.
— Дата останнього доступу: 03.03.2017. — Назва з екрана.

Архів містить електронні версії друкованих публікацій та на-
вчально-методичних розробок науковців, викладачів і аспірантів
університету. Проект реалізований на базі програмного забезпе-
чення DSpace © і підтримується науковою бібліотекою НУ ОЮА.

401. Кафедра криміналістики Національного університету «Одесь-
ка юридична академія» : web-сайт. — Електрон. дані і прогр. — Оде-
са, 2016. — Режим доступу: http://criminalist.onua.edu.ua. — Назва
з екрана.

Организатором и учредителем научной и педагогической работы
в области криминалистики на юридическом факультете Одес-
ского государственного университета, создателем одесской кри-
миналистической школы по праву считается выдающийся уче-
ный доктор юридических наук, профессор Виктор Павлович Кол-
маков (1913–1973), который работал деканом юридического
факультета и заведующим кафедрой криминалистики, уголовно-
го права и процесса в 1968–1973 годах.
В 1991 году в составе Юридического института ОГУ была создана
кафедра уголовного процесса и криминалистики, которую возгла-
вил доцент В. В. Тищенко. Кафедра криминалистики была выделе-

* Ðîçä³ë «Âåáë³îãðàô³ÿ» ì³ñòèòü ïåðåë³ê web-ñàéò³â, ùî ì³ñòÿòü ïîâíîòåê-
ñòîâ³ âåðñ³¿ äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³þ ïðî íàóêîâî-äîñë³äíó òà ïåäàãîã³÷-
íó ä³ÿëüí³ñòü Â. Â. Ò³ùåíêà, âêëþ÷åíèõ äî ïîêàæ÷èêà.
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на в самостоятельную кафедру после образования Одесской нацио-
нальной юридической академии в 1998 году. Основная ее задача —
подготовка квалифицированных специалистов для работы в про-
куратуре, органах МВД, СБУ, ГНА. С 1998 года и в настоящее вре-
мя заведующий кафедрой криминалистики — член-корреспондент
Национальной академии правовых наук Украины, доктор юриди-
ческих наук, профессор Валерий Владимирович Тищенко.

402. Конгресс криминалистов : web-сайт. — Электрон. дан. и прогр.
— Харьков, 2012. — Режим доступа: http://crimcongress.com. — Дата
обращения: 03.03.2017. — Название с экрана.

С 2012 г. — В. В. Тищенко председатель Одесского отделения
Международного «Конгресса криминалистов» (International Non-
Governmental Orgsnization «Criminists Congress»).

Информация об участии В. В. Тищенко в международных на-
учно-практических конференциях: «Криминалистика и судебная
экспертология: наука, обучение, практика» (Варшава, Польша;
2016; 2014); «Современные проблемы криминалистики», посвящен-
ная 100-летию со дня рождения доктора юридических наук, про-
фессора В. П. Колмакова (Одесса, Украина; 2013); Учредительная
конференция Международной общественной организации «Конг-
ресс криминалистов» (Харьков, Украина; 2012); «Актуальные про-
блемы уголовного права, процесса и криминалистики» (Одесса,
Украина; 2012) и др.

403. Криминалист первопечатный : междунар. науч.-практ. юрид.
журн. / ред. совет: О. Баев, А. Белкин, В. Тищенко [и др.] ; МОО
«Конгресс криминалистов», Нац. юрид. ун-т им. Я.Мудрого, ООО
«Изд. агенция «Апостиль». — Харьков, 2010–  . — Изд. дважды в
год. — Режим доступа: http://crimcongress.com/tasks-publications.
— Дата обращения: 03.03.2017. — Название с экрана. — Электрон.
версия печ. публ. — Доступ с сайта «Конгресс криминалистов».

Задачей журнала «Криминалист первопечатный» является по-
пуляризация криминалистических знаний, обращение внимания
на некоторые дискуссионные проблемы, освещение наиболее зна-
чимых событий в деятельности правоохранительных органов, за-
щита прав человека и гражданина от противоправных действий.
Необходимость данного издания обусловлена тем, что речь идет
в первую очередь о науке, ее достижениях и возможностях. Дан-
ный журнал — средство коммуникации криминалистов различ-
ных государств. Криминалистика — это наука без границ.

404. Наукові праці Національного університету «Одеська юри-
дична академія» : web-сайт / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН Украї-
ни, НУ ОЮА. — Електрон. дані і прогр. — Одеса, 2002–  . — Режим
доступу: http://naukovipraci.nuoua.od.ua. — Назва з екрана.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
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У збірнику наукових праць опубліковано Електронні версії дру-
кованих публікацій з найважливіших напрямків теоретичних та
науково-практичних досліджень у сфері права представників На-
ціонального університету «Одеська юридична академія», а та-
кож інших вищих навчальних закладів та наукових установ Ук-
раїни.

Розміщення на сайті НБУВ: «Наукові праці Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія».

405. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Елек-
тронний ресурс] : web-сайт. — Електрон. дані та прогр. — Київ : НБУВ,
1997–2017. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. — Дата
останнього доступу: 03.03.2017. — Назва з екрана.

Сайт НБУ містить: Електронний каталог — політематична
база даних містить відомості про вітчизняні та зарубіжні кни-
ги, брошури, що надходять у фонд НПБ України. — Електрон.
дані (222 тис. 507 записів) ; Наукова періодика України — Елек-
тронний архів наукових періодичних видань України (повнотек-
стова база публікацій) та інші ресурси.

406. Національний університет «Одеська юридична академія».
Кафедра криміналістики : web-сайт. — Електрон. дані і прогр. — Одеса,
1997– . — Режим доступу: http://onua.edu.ua/
mdex.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=73&lang=ru.

Організатором і засновником наукової і педагогічної роботи в
галузі криміналістики на юридичному факультеті Одеського дер-
жавного університету ім. І. І.Мечникова, творцем одеської кримі-
налістичної школи по праву вважається видатний вчений, док-
тор юридичних наук, професор Віктор Павлович Колмаков (1913–
1973), який працював деканом юридичного факультету і
завідувачем кафедри криміналістики, кримінального права і про-
цесу в 1968–1973 рр. В 1991 р. в складі юридичного інституту
ОДУ ім. І. І. Мечникова була створена кафедра кримінального
процесу і криміналістики, яку очолив доцент В. В. Тіщенко. Ка-
федра криміналістики була виділена в самостійну кафедру після
утворення Одеської державної юридичної академії в 1998 р.
(з 2000 р. — ОНЮА, з 2010 р. — Нац. ун-т «Одеська юридична
академія»).

407. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб.
наук. пр. / Харків. НДІСЕ ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т «Юрид.
акад. України ім. Я. Мудрого». — Харків : Право, 2001. — Виходить
щорічно. — Електрон. версія друк. публ. — Доступ з сайта «Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського».
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408. Юридичний вісник : web-сайт / голов. ред. М. П. Орзіх ; МОН
України, НУ ОЮА. — Електрон. дані і прогр. — Одеса, 2009– . —
Режим доступу: http://www.yurvisnyk.in.ua/.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мо-
вами).

Науково-практичний фаховий журнал містить електронні
версії друкованих публікацій з найважливіших напрямків теоре-
тичних та науково-практичних досліджень у сфері права пред-
ставників Національного університету «Одеська юридична ака-
демія», а також інших вищих навчальних закладів та наукових
установ України.

Розміщення на сайті НБУВ: «Юридичний вісник».
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index

Copernicus International (Республіка Польща).

409. Coogl Академия. Тищенко Валерий : web-сайт. — Электрон.
дан. и прогр. — Режим доступа: https://scholar.google.com.ua/
citations?user=BUr_v1QAAAAJ&hl=ru. — Электрон. версии печ.
публ.

Google Scholar — это поисковая система и некоммерческая биб-
лиометрическая база данных, которая индексирует научные пуб-
ликации и приводит данные об их цитировнии.

МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ

410. Библиографический указатель статей, помещенных в сбор-
нике «Криминалистика и судебная экспертиза». Вып. 1–35. (1964–
1987 гг.) / сост.: Л. А. Голуб, Л. Г.Мелихова ; отв. ред. Г.М. Над-
горный ; Киев. НИИСЭ. — Киев, 1988. — 108 с. ÓÄÊ 343.98(048)

В. В. Тищенко. — С. 18, 37.

411. Библиографический указатель диссертаций по криминалис-
тике, 1936–1986 гг. / сост.: В. П. Бахин, Е. Н. Викторова, А. В. Ищен-
ко ; Всесоюз. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка.
— Москва, 1989. — 156 с.

В. В. Тищенко. — С. 115.

412. Библиографический указатель литературы по криминалис-
тике / сост. В. В. Агафонов // Вестник криминалистики. — 2003. —
№ 1. — C. 90–122.

В. В. Тищенко. — C. 112, 115, 117.
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413. Одеська школа права. Книги вчених ОНЮА у фонді науко-
вої бібліотеки академії, 1997–2007 : бібліогр. покажч. / уклад.:
Л. А. Таран, С. І. Єленич ; наук. ред.: Ю.М. Оборотов, М.М. Соло-
духіна. — Одеса : Юрид. літ., 2008. — 168 с.

ÓÄÊ 378.634(477.74-25Îä)(01)

В. В. Тіщенко. — С. 9, 23, 54, 56, 68, 69, 71, 76, 86, 87, 91, 98, 99,
107, 119, 120, 124.

414. Сергій Васильович Ківалов : біобібліогр. покажч. / уклад.:
Т. М. Стефанчишена, Л. А. Таран, Л. В. Арюпіна ; наук. ред.
Ю.М. Оборотов ; ОНЮА, наук. б-ка. — Одеса : Юрид. літ., 2009. —
184 с. — (Вчені Одеської національної юридичної академії ; вип. 10).

ÓÄÊ 347.96(477.7)(092)(01) + 378.634(477.7-25Îä)(092)(01)

В. В. Тіщенко. — С. 36, 122.

415. Сергій Васильович Ківалов = Сергей Васильевич Кивалов
= Serqiy Vasylyovych Kivalov : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т.М. Сте-
фанчишена, Л. А. Таран ; наук. ред. Ю.М. Оборотов ; ОНЮА, наук.
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ПЕРЕЛІК ПЕРІОДИЧНИХ ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ

Ç á ³ ð í è ê è
Актуальные проблемы государства и права Одеса
Актуальні проблеми держави і права Одеса
Актуальні проблеми кримінального права,
процесу та криміналістики Одеса

Актуальні проблеми політики Одеса
Видные ученые Одессы Одеса
Вісник Академії правових наук України Харків
Вісник Львівського університету. Серія юридична Львів
Ежегодник украинского права Харків
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів Одеса
Криминалистика и судебная экспертиза Київ
Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби
оптимізації досудового розслідування Одеса

Науковий вісник Львівської комерційної академії.
Серія : Юридична Львів

Наукові праці Національного університету
«Одеська юридична академія» Одеса

Наукові праці Одеської національної юридичної академії Одеса
Правове життя сучасної України Одеса
Правові та інституційні механізми забезпечення
сталого розвитку України Одеса

Прикарпатський юридичний вісник Івано-Франківськ
Проблеми законності Харків
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності Донецьк
Проблемы правоведения Київ
Юридичний часопис Національної академії
внутрішніх справ Київ

Criminalistics and Forensic Expertology:
science, studies, practice Вільнюс, Литва

Æ ó ð í à ë è
Вестник криминалистики Москва, Росія
Вісник Запорізького юридичного інституту Запоріжжя
Вісник кримінального судочинства Київ
Вісник Львівського інституту внутрішніх справ Львів
Вісник Національної академії правових наук України Харків
Вісник Одеського інституту внутрішніх справ Одеса
Вісник Південного регіонального центру
Національної академії правових наук України Одеса

Вісник прокуратури Київ
Закон и жизнь Кишинів, Молдова
Криминалист первопечатный Харків
Митна справа Львів
Право України Київ
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Проблемы уголовного процесса, криминалистики
и судебной экспертизы Саратов, Росія

Советская юстиция Москва, Росія
Юридичний вісник = Юридический вестник Одеса
Year book of Ukrainian Law Харків

Ã à ç å ò è
Жизнь в Одессе Одеса
За наукові кадри Одеса
5-й этаж Одеса
Слово Одеса
Юридическая практика Київ
Юридичний вісник України Київ

ПОКАЖЧИК АБРЕВІАТУР

АПрН України — Академія правових наук України
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодежи
ЛНУ ім. І. Франка — Львівський національний університет ім. І. Франка
МВД — Министерство внутренних дел
МВС України — Міністерство внутрішніх справ України
МОН України — Міністерство освіти і науки України
МОНмолодьспорт України — Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

України
МССР — Молдавская Советская Социалистическая Республика
НАН України — Національна академія наук України
НАПрН України — Національна академія правових наук України
НБУВ — Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
НДІ (НИИ) — науково-дослідний інститут (научно-исследовательский ин-

ститут)
НДІСЕ (НИИСЄ) — науково-дослідний інститут судових експертиз (научно-

исследовательский институт судебных экспертиз)
НУ ОЮА — Національний університет «Одеська юридична академія»
ОВС — органи внутрішніх справ
ОГУ (ОДУ) — Одесский государственный университет им. И. И.Мечникова

(Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова)
Одесская НИЛСЭ — Одесская научно-исследовательская лаборатория су-

дебных экспертиз
ОДУВС — Одеський державний університет внутрішніх справ
ОДЮА — Одеська державна юридична академія
ОНУ — Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
ОНЮА — Одеська національна юридична академія
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
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Тіщенко Валерій Володимирович : біобібліографічний покажчик
Т479 / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова,

М.М. Солодухіна ; НУ ОЮА, наук. б-ка. —  2-ге вид., перероб. і до-
пов. — Одеса, 2016. — 92 с. — (Серія «Вчені Національного універси-
тету “Одеська юридична академія”» ; вип. 26).
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ності відомого українського юриста-криміналіста, члена-кореспондента На-
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