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умисного знищення або пошкодження чужого майна. Розроблено основи 
криміналістичної характеристики вказаних злочинів; встановлено типові 
сліди вчинення злочину; розкрито характеристику особи злочинця та 
потерпілого; висвітлено способи та обстановку вчинення злочину, 
передбаченого ст. 194 КК України. Також визначено зміст обставин, які 
підлягають встановленню при вирішенні питання про внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань; з’ясовано типові слідчі ситуації початкового 
етапу розслідування умисного знищення або пошкодження чужого 
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розслідуванні злочинів, передбачених ст. 194 КК України; 
систематизовано організаційні й тактичні особливості проведення 
огляду місця події, допиту та інших слідчих (розшукових) дій. 

Буде корисною для науковців, викладачів, аспірантів та студентів 
юридичних навчальних закладів, а також для працівників 
правоохоронних та судових органів. 
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