
Національна академія внутрішніх справ  

 

Загальна бібліотека 

 

 

 

 

 

Нова література з криміналістики 

 
(Експрес - інформація) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Київ – 2014 



 
 

Нова література з криміналістики. Експрес - інформація / уклад. : Н. А. 
Косенкова,  Т. О. Сіродан; НАВС  – К., 2014. –   18 с.  

 

В  експрес - інформації висвітлено отриману загальною бібліотекою в 2014 
році літературу з тактики та методики розслідування злочинів, судової 

експертизи та експертних досліджень. Слід зауважити, що він включає не тільки 
окремі видання а й статті із журналів та наукових збірників. що в свою чергу 

дозволить розширити наукові дослідження в даній галузі.  
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