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Анотація

Розроблений конспект лекцій враховує сучасний рівень розвитку науки
криміналістики та відрізняється від підручників з криміналістики своєю
стислістю й тим, що передбачає регулярне перевидання з урахуванням
останніх змін у науці й практичній діяльності з розслідування кримінальних
правопорушень. Нині кількості запланованих у навчальному процесі лекційних
годин недостатньо для доведення до здобувачів вищої освіти всього
необхідного їм навчального матеріалу. Саме тому значна увага має бути
приділена їх самостійній роботі, а розроблений конспект лекцій є надійним
помічником під час підготовки до поточних занять, заліку або екзамену.  

Конспект лекцій з криміналістики призначений для здобувачів вищої освіти
навчальних закладів України за напрямом підготовки «Правознавство». У
ньому враховані вимоги Державного освітнього стандарту за вказаною
навчальною дисципліною, в узагальненому вигляді наведені концептуальні
положення про предмет криміналістики, її природу та методологічну основу,
використання засобів і методів криміналістичної техніки, тактичні прийоми
проведення слідчих (розшукових) дій, розглянуто низку методичних положень
щодо розслідування окремих видів чи груп злочинів.  

За своїм змістом та спрямуванням конспект лекцій відповідає сучасному
рівню розвитку науки криміналістики. У ньому враховані зміни до КПК України,
інших нормативно-правових актів, виданих останнім часом.



 3

glPqŠ 

  

 
Вступ .................................................................................................................... 4 

Основна література ............................................................................................. 6 

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
КРИМІНАЛІСТИКИ ....................................................................... 9 

ТЕМА № 1. Поняття, предмет, система та завдання криміналісти-
ки ............................................................................................... 9 

ТЕМА № 2. Методи криміналістики. Зв’язок криміналістики з 
іншими науками ..................................................................... 17 

ТЕМА № 3. Криміналістична ідентифікація ............................................. 24 
ТЕМА № 4. Криміналістична діагностика. ............................................... 36 

Розділ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА .............................................. 46 
ТЕМА № 5. Загальні положення криміналістичної техніки. ................... 46 
ТЕМА № 6. Засоби та методи криміналістичної фотографії та ві-

деозапису ................................................................................ 56 
ТЕМА № 7. Трасологія. .............................................................................. 68 
ТЕМА № 8. Дактилоскопія. ........................................................................ 72 
ТЕМА № 9. Криміналістичне зброєзнавство (балістика, холодна 

зброя) ....................................................................................... 82 
ТЕМА № 10. Криміналістичне дослідження документів ......................... 91 
ТЕМА № 11. Криміналістичне почеркознавство .................................... 100 
ТЕМА № 12. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності ................. 111 
ТЕМА № 13. Криміналістична реєстрація. ............................................. 124 

Розділ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА ......................................... 131 
ТЕМА № 14. Загальні положення криміналістичної тактики ............... 131 
ТЕМА № 15. Тактика огляду .................................................................... 147 
ТЕМА № 16. Тактика обшуку .................................................................. 160 
ТЕМА № 17. Тактика допиту ................................................................... 182 
ТЕМА № 18. Тактика пред’явлення для впізнання ................................ 192 
ТЕМА № 19 Тактика слідчого експерименту ......................................... 196 
ТЕМА № 20. Тактика призначення і проведення судових експертиз ...... 202 

Розділ IV.  МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 
ЗЛОЧИНІВ ................................................................................. 222 

ТЕМА № 21. Загальні положення криміналістичної методики ............ 222 
ТЕМА № 22. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я .............. 226 
ТЕМА № 23. Розслідування злочинів проти власності .......................... 252 
ТЕМА № 24. Розслідування злочинів проти статевої свободи і 

статевої недоторканості ....................................................... 268 
ТЕМА № 25. Розслідування злочинів проти довкілля ........................... 276 

Питання до (заліку) екзамену з навчальної дисципліни  
«Криміналістика» ............................................................................................ 287 

Тестові завдання .............................................................................................. 291 

 3

glPqŠ 

  

 
Вступ .................................................................................................................... 4 

Основна література ............................................................................................. 6 

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
КРИМІНАЛІСТИКИ ....................................................................... 9 

ТЕМА № 1. Поняття, предмет, система та завдання криміналісти-
ки ............................................................................................... 9 

ТЕМА № 2. Методи криміналістики. Зв’язок криміналістики з 
іншими науками ..................................................................... 17 

ТЕМА № 3. Криміналістична ідентифікація ............................................. 24 
ТЕМА № 4. Криміналістична діагностика. ............................................... 36 

Розділ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА .............................................. 46 
ТЕМА № 5. Загальні положення криміналістичної техніки. ................... 46 
ТЕМА № 6. Засоби та методи криміналістичної фотографії та ві-

деозапису ................................................................................ 56 
ТЕМА № 7. Трасологія. .............................................................................. 68 
ТЕМА № 8. Дактилоскопія. ........................................................................ 72 
ТЕМА № 9. Криміналістичне зброєзнавство (балістика, холодна 

зброя) ....................................................................................... 82 
ТЕМА № 10. Криміналістичне дослідження документів ......................... 91 
ТЕМА № 11. Криміналістичне почеркознавство .................................... 100 
ТЕМА № 12. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності ................. 111 
ТЕМА № 13. Криміналістична реєстрація. ............................................. 124 

Розділ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА ......................................... 131 
ТЕМА № 14. Загальні положення криміналістичної тактики ............... 131 
ТЕМА № 15. Тактика огляду .................................................................... 147 
ТЕМА № 16. Тактика обшуку .................................................................. 160 
ТЕМА № 17. Тактика допиту ................................................................... 182 
ТЕМА № 18. Тактика пред’явлення для впізнання ................................ 192 
ТЕМА № 19 Тактика слідчого експерименту ......................................... 196 
ТЕМА № 20. Тактика призначення і проведення судових експертиз ...... 202 

Розділ IV.  МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 
ЗЛОЧИНІВ ................................................................................. 222 

ТЕМА № 21. Загальні положення криміналістичної методики ............ 222 
ТЕМА № 22. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я .............. 226 
ТЕМА № 23. Розслідування злочинів проти власності .......................... 252 
ТЕМА № 24. Розслідування злочинів проти статевої свободи і 

статевої недоторканості ....................................................... 268 
ТЕМА № 25. Розслідування злочинів проти довкілля ........................... 276 

Питання до (заліку) екзамену з навчальної дисципліни  
«Криміналістика» ............................................................................................ 287 

Тестові завдання .............................................................................................. 291 



 4

bqŠro 
 
 
 
 
 
 
Організація навчального процесу передбачає надання можливості 

здобувачам вищої освіти отримати базові знання з криміналістики, які у 
подальшому можна поглиблювати і вдосконалювати під час оволодіння 
знаннями і отримання певних криміналістичних навичок, зокрема під 
час самостійної підготовки. Отримати ці знання можна, по-перше, від 
викладача під час проведення лекційних, семінарських чи практичних 
аудиторних занять, а по-друге, з підручників, навчальних посібників, 
курсів чи конспектів лекцій з криміналістики. 

Розроблений конспект лекцій враховує сучасний рівень розвитку 
науки криміналістики та відрізняється від підручників з криміналістики 
своєю стислістю й тим, що передбачає регулярне перевидання з ураху-
ванням останніх змін у науці й практичній діяльності з розслідування 
кримінальних правопорушень. Нині кількості запланованих у навчаль-
ному процесі лекційних годин недостатньо для доведення до здобувачів 
вищої освіти всього необхідного їм навчального матеріалу. Саме тому 
значна увага має бути приділена їх самостійній роботі, а розроблений 
конспект лекцій є надійним помічником під час підготовки до поточних 
занять, заліку або екзамену. 

Конспект лекцій з криміналістики призначений для здобувачів ви-
щої освіти навчальних закладів України за напрямом підготовки «Пра-
вознавство». У ньому враховані вимоги Державного освітнього станда-
рту за вказаною навчальною дисципліною, в узагальненому вигляді 
наведені концептуальні положення про предмет криміналістики, її при-
роду та методологічну основу, використання засобів і методів криміна-
лістичної техніки, тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) 
дій, розглянуто низку методичних положень щодо розслідування окре-
мих видів чи груп злочинів. За своїм змістом та спрямуванням конспект 
лекцій відповідає сучасному рівню розвитку науки криміналістики. У 
ньому враховані зміни до КПК України, інших нормативно-правових 
актів, виданих останнім часом. 

Важливо зазначити, що для успішної здачі екзамену з курсу кримі-
налістики недостатньо знань в обсязі конспекту лекцій. Тому перспек-
тивним виглядає організація навчання в режимі, коли перед безпосере-
днім спілкуванням з викладачем здобувач вищої освіти вже має 
загальне уявлення по розглянутій темі. За цих умов існує реальна мож-
ливість заздалегідь ознайомитися з планом і коротким змістом майбут-
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ньої лекції. Це допоможе краще сприймати поданий викладачем мате-
ріал, не відволікаючись на запис того, що є у виданому конспекті; до-
зволить встигнути законспектувати нові положення теми, що повідом-
ляють і розвивають викладачі. Зокрема, викладачу важливо довести до 
абітурієнта інформацію про останні досягнення у галузі криміналісти-
ки, у тому числі, у сфері науково-технічного прогресу, оскільки доско-
нале вивчення криміналістики дозволить ефективно боротися зі зло-
чинністю шляхом розслідування кримінальних правопорушень. 

З огляду на зазначене, запропоноване видання у сукупності з влас-
ним конспектом лекцій дозволить здобувачам вищої освіти раціональ-
ніше використати час, вивчаючи й узагальнюючи рекомендовану літе-
ратуру. 

Під час підготовки до видання конспекту лекцій з криміналістики 
були використані роботи В. П. Бахіна, Р. С. Белкіна, В.І.Галагана, 
Л. Я. Драпкіна, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, В. О. Коновалової, 
Н. І. Клименко, Є. Д. Лукянчиова, М. В. Салтевського, С. С. Чернявського, 
Ю.М. Чорноус, В. Ю. Шепітька  та інших видатних вчених-
криміналістів. 
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ним конспектом лекцій дозволить здобувачам вищої освіти раціональ-
ніше використати час, вивчаючи й узагальнюючи рекомендовану літе-
ратуру. 

Під час підготовки до видання конспекту лекцій з криміналістики 
були використані роботи В. П. Бахіна, Р. С. Белкіна, В.І.Галагана, 
Л. Я. Драпкіна, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, В. О. Коновалової, 
Н. І. Клименко, Є. Д. Лукянчиова, М. В. Салтевського, С. С. Чернявського, 
Ю.М. Чорноус, В. Ю. Шепітька  та інших видатних вчених-
криміналістів. 
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