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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Методичні матеріали до практичних занять зі спецкурсу 
«Судова експертологія» підготовлені відповідно до навчальної 
програми курсу і тематичного плану. 

Практичні заняття покликані сформувати у студентів цілісне 
уявлення про процесуальні, організаційні, методичні, наукові й 
тактичні основи призначення судових експертиз, їх сучасні види 
й можливості, а також виробити практичні навички з підготовки, 
призначення судових експертиз та оцінки висновків експертів під 
час розслідування злочинів. 

Навчання проходить у формі лекцій, самостійної роботи сту-
дентів і групових аудиторних занять під керівництвом викладача. 

Лекційний курс має на меті висвітлення найбільш проблем-
них питань призначення судових експертиз та оцінки їх резуль-
татів. Конспект лекцій є для студентів вихідним матеріалом для 
самостійної роботи і підготовки до практичних занять. 

Самостійна робота студентів за кожною темою полягає: 
– в опрацюванні навчального матеріалу (контрольних пи-

тань) за конспектом лекції, рекомендованою літературою і нор-
мативними актами; 

– в аналізі запропонованих фабул, визначенні необхідності 
призначення судових експертиз різних видів; 

– у визначенні об’єктів, які підлягають експертному дослі-
дженню, видів експертиз, послідовності їх проведення. 

– у письмовому формулюванні запитань відповідному експерту. 
Групові аудиторні заняття під керівництвом викладача 

проводяться у формі ділової гри, у якій студенти, виконуючи 
роль слідчого: 

– доповідають і обґрунтовують свої рішення щодо призна-
чення судових експертиз; 

– відповідають на контрольні питання; 
– беруть участь в обговоренні проблемних питань і знахо-

дженні правильних рішень; 
– вносять корективи у письмові запитання експерту згідно з 

результатами обговорення і визначенням правильних рішень; 
– одержують завдання для самостійної роботи до наступного 

заняття. 
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Кожен студент повинен мати робочий зошит для виконання 
практичних завдань. Письмові роботи студентів перевіряються 
викладачем і виконують функцію контрольних робіт. Усні допо-
віді студентів оцінюються викладачем наприкінці аудиторного 
заняття з виставленням оцінки у журнал. Під час підготовки до 
занять студенти можуть користуватися допомогою чергового ви-
кладача-консультанта, навчально-методичним кабінетом кафед-
ри. У випадку пропуску занять студент повинен відпрацювати 
пропущений матеріал у час, визначений викладачем, із вистав-
ленням оцінки. 

Запропоновані фабули складаються з двох частин. Перша ча-
стина, що відображає первинний етап розслідування, є фрагмен-
том протоколу огляду місця події за різноманітними видами зло-
чинів. Перед студентами ставляться такі завдання: 

1)  визначити вид, спосіб вилучення і упакування речових до-
казів із місця події; 

2)  установити види судових експертиз, які призначаються 
стосовно вилучених об’єктів; 

3)  сформулювати запитання експерту. 
Особливість завдання полягає в тому, що крім описаних у 

протоколі огляду місця події слідів злочину студенти повинні 
визначити ті об’єкти, на яких, виходячи з фабули, могли зберег-
тися непомітні оку сліди: мікрооб’єкти, відбитки пальців рук то-
що. У цій частині завдання акцент робиться на формулюванні 
діагностичних завдань, спрямованих на встановлення виду 
об’єкта, що може містити сліди злочину та визнання механізму 
слідоутворення.  

У другій частині фабул, яка відображає подальший етап роз-
слідування злочину, указуються і перевіряються об’єкти, виявлені 
у процесі розслідування. Завдання полягає у правильному визна-
ченні об’єкта, що ідентифікується, визначенні виду й способу 
відбору зразків для порівняльного дослідження, правильному 
формулюванні ідентифікаційних задач. 

Запропоновані для розв’язання фабули сформульовані таким 
чином, що потребують комплексного підходу до дослідження 
виявлених слідів, призначення до 5–6 видів різноманітних експе-
ртиз і формулювання декількох десятків запитань експертам різ-
них спеціальностей. 
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У результаті вивчення спецкурсу кожен студент повинен 
знати: 
– нормативно-правову базу з регулювання судово-експертної 

діяльності; 
– систему державних судово-експертних установ України; 
– сучасні види судових експертиз та їх можливості; 
уміти: 
– аналізувати первинний матеріал про вчинений злочин і 

приймати обґрунтоване рішення щодо призначення тієї чи іншої 
експертизи; 

– правильно визначати види судових експертиз та послідов-
ність їх проведення щодо конкретних об’єктів; 

– правильно формулювати питання експерту; 
– оцінювати висновок експерта як вид доказів у справі; 
– аргументовано доповідати свої рішення. 
Підсумковою формою контролю є залік. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  
ДО ЗАЛІКУ 

1. Поняття спеціальних знань. Форми використання спеці-
альних знань під час розкриття і розслідування злочинів. 

2. Поняття судової експертизи. Її відмінність від інших 
форм використання спеціальних знань. 

3. Права експерта. 
4. Обов’язки експерта. 
5. Відповідальність експерта. 
6. Компетенція експерта. Відмінність між експертом та 

спеціалістом. 
7. Система державних судово-експертних установ України. 
8. Порядок призначення судової експертизи в експертній 

установі. 
9. Організація проведення судових експертиз в експертній 

установі. 
10. Проведення експертизи поза експертною установою. 
11. Підготовка матеріалів для проведення судових експер-

тиз.  
12. Тактика й порядок призначення судових експертиз. 
13. Основні положення теорії ідентифікації і діагностики, 

які лежать в основі судової експертизи. 
14. Процесуальні й тактичні основи відібрання зразків для 

порівняльного дослідження. 
15. Одержання експериментальних зразків для порівняль-

ного дослідження. 
16. Види зразків, які надаються на дослідження. 
17. Вимоги до порівняльних зразків, що надаються на дослід-

ження. 
18. Структура постанови щодо призначення судової експер-

тизи. 
19. Процесуальні види судових експертиз. 
20. Організація проведення комплексних та комісійних екс-

пертиз. 
21. Види судових експертиз за галузями знань.  
22. Види криміналістичних експертиз. 
23. Випадки обов’язкового призначення судових експертиз. 
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24. Підстави повідомлення про неможливість дачі висновку. 
25. Загальні вимоги до питань, що виносяться на вирішення 

експерта. 
26. Форма типових діагностичних питань.  
27.  Форма типових ідентифікаційних питань.  
28. Висновок експерта як джерело доказів у справі, що роз-

слідується. 
29. Структура експертного висновку. 
30. Форми відповідей у висновку експерта. 
31. Використання експертних висновків під час розсліду-

вання злочинів. 
32. Предмет, об’єкти і методика судової експертизи. 
33. Оцінка висновку експерта. Допустимість, достовірність і 

обґрунтованість висновку експерта. 
34. Допит експерта: мета, особливості проведення. 
35. Повторна експертиза. Порядок і підстави призначення. 
36. Додаткова експертиза. Підстави призначення. 
37. Ідентифікація цілого за частинами: питання, які вирі-

шуються, підготовка об’єктів. 
38. Ідентифікація за слідами-відбитками: питання, які ви-

рішуються, підготовка об’єктів. 
39. Дактилоскопічна експертиза: питання, які вирішуються, 

підготовка об’єктів. 
40. Експертиза слідів ніг і взуття: питання, які вирішуються, 

підготовка об’єктів. 
41. Експертиза слідів злому, інструментів та засобів вироб-

ництва масових виробів: питання, які вирішуються, особливості 
підготовки об’єктів. 

42. Технічна експертиза документів: питання, які вирішу-
ються, підготовка об’єктів. 

43. Почеркознавча експертиза: питання, які вирішуються, 
підготовка об’єктів. 

44. Авторознавча експертиза: питання, які вирішуються, 
підготовка зразків. 

45. Комп’ютерно-технічна експертиза: питання, які вирі-
шуються, підготовка об’єктів. 

46. Матеріалознавчі експертизи: питання, які вирішуються, 
підготовка об’єктів. 
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47. Балістична експертиза: питання, які вирішуються, підго-
товка об’єктів. 

48. Експертиза матеріалів та засобів відео- та звукозапису: 
питання, які вирішуються, підготовка об’єктів. 

49. Біологічна експертиза: питання, які вирішуються, підго-
товка об’єктів. 

50. Ґрунтознавча експертиза: питання, які вирішуються, 
підготовка об’єктів. 
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НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА 
1. Нормативні акти 
1.1.  Про судову експертизу : закон України від 25.02.1994 г. № 4038-XI. 
1.2.  Про судову експертизу в кримiнальних i цивiльних справах : 

постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 30.05.1997 р. № 8. 
1.3.  Інструкція про призначення та проведення судових експертиз 

та експертних досліджень : затв. наказом Міністерства юстиції України 
від 8.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 30.12.2004 р. № 144/5). 

1.4.  Інструкція про проведення судово-медичної експертизи : затв. 
наказом Міністерства охорони здоров’я України № 6 від 17.01. 1995 р. 

1.5.  Порядок проведення судово-психіатричної експертизи : затв. на-
казом Міністерства охорони здоров’я України від 8.10.2001 р. № 397. 

1.6.  Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби 
МВС України : затв. наказом МВС України № 682 від 30.12.1999 р. (зі 
змінами, внесеними наказом МВС України від 20.12.2000 р. № 900). 
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тенденции их развития. – М., 1994.  
2.2. Біленчук П. Д. Проведення судових експертиз : довідник / 

П. Д. Біленчук, М. Н. Курко, С. М.  Стахівський. – К., 1995.  
2.3. Бурков И. В. Заключение эксперта как вид доказательств / 

И. В. Бурков, А. В. Мурзиков. – М., 2001.  
2.4. Вандер М. Б. Криминалистическая экспертиза материалов, ве-

ществ, изделий. – СПб. : Питер, 2001. 
2.5. Вещественные доказательства: информационные технологии 

процессуального доказывания / под ред. проф. В. Я. Колдина. – М., 2002. 
2.6. Винберг А. И.Судебная экспертология / А. И. Винберг, 

Н. Т. Малаховская. – Волгоград, 1979. 
2.7. Винберг Л. А. Функции и структура экспертно-

криминалистических подразделений. – М., 1992. 
2.8. Долженко Н. И. Образцы для сравнительного исследования и 

тактика их получения. – М., 2000.  
2.9. Експертизи у судовій практиці / за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – 

К., 2005. 
2.10. Зинин А. М. Судебная експертиза : учебник / А. М. Зинин, 

Н. П. Майлис. – М., 2002.  
2.11. Зинин А. М. Введение в судебную експертизу / А. М. Зинин, 

Г. Г. Омельянюк, А. В. Пахомов. – М., 2002. 
2.12. Колдин В. Я. Судебная идентификация. – М., 2002. 
2.13. Судебные экспертизы / В. В. Колкутин, С. М. Зосимов, 
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Л. В. Пустовалов и др. – М., 2001. 
2.14. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при рассле-

довании преступлений : науч.-практ. пособ. – М., 1998. 
2.15. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление 

и тенденции развития. – М., 1994. 
2.16. Литвинов А.Н. Логика в следственной и экспертной деятельно-
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