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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ 

ДІЯЛЬНІСТІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

Ознайомитись з Інструкцією про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року та визначити: 

1. Види експертиз у кримінальному судочинстві. 

2. Сучасні можливості судових експертиз. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  

 знати правову регламентацію судочинства, що стосується судово-

експертної діяльності, принципи судово-експертної діяльності та 

особливості її функціонування; 

 знати ознаки судової експертизи, що відрізняють її від інших експертиз, 

що проводяться у різних сферах людської діяльності; 

 визначати методологічні основи судової експертизи як самостійної 

процесуальної форми перевірки доказів; 

 характеризувати основні критерії для класифікації експертиз у 

кримінальному судочинстві, класи, роди, види, підвиди експертиз; 

 характеризувати криміналістичні традиційні, нетрадиційні та 

матеріалознавчі експертизи. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР 

від 10.02.1995 р 

4. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року 

6. Експертизи в судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка.— К.: 

Юрінком Інтер, 2005.— 386 с. 
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7. Джавадов Ф.М. Экспертная деятельность и развитие науки о судебной 

экспертизе. — Баку: ЭЛМ, 1998. — 187 с. 

8. Експертизи в судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка.— К.: 

Юрінком Інтер, 2005.— 386 с. 

9. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. — М.: Право и закон, 

2002. — 318 с. 

10. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 

11. Клименко Н.І., Колонюк В.П. Роль експертизи в захисті об’єктів 

інтелектуальної власності // Проблеми криміналістичної і судової 

експертизи. — X., 2003. — Вип. 3. — С. 554-559. 

12. Колдин В.Я. Экспертиза в управлении и праве // Вісн. Луган. ун-ту внутр. 

справ. — Луганськ: Луган. ун-т внутр. справ, 2000. — № 3. — С. 1-8. 

 

ТЕМА 4. ЕКСПЕРТНА ТЕХНОЛОГІЯ. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК 

ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт:  
Після кожної частини фабули письмово дати відповідь за такими 

позиціями: 

1. Які об’єкти повинні бути направлені на експертизу? 

2. Які судові експертизи та в якій послідовності необхідно призначити? 

3. Сформулювати запитання для експерта. 

4. Скласти постанову про призначення судової експертизи. 

Фабула кримінального провадження: 

Первинний етап розслідування. 

На трасі Харків-Полтава невстановленим транспортним засобом 

вчинено наїзд на гр. Рюміна С.В., якій рухався по дорозі на велосипеді. Від 

отриманих травм потерпілий помер. Під час огляду місця події й трупа 

встановлено наступне: одяг потерпілого пошкоджено; у декількох метрах від 

трупа знаходиться мішок із сіном, а на його поверхні помітний чіткий слід – 

відбиток протектора колеса. На полотні дороги знайдено уламок скла й 

частки лакофарбового покриття. Заднє колесо й рама велосипеда 

деформовані. 

 

Наступний етап розслідування. 

За підозрою у вчинені злочину затримано власника мотоцикла МТ-10 гр. 

Василенка С.Р. Під час огляду мотоцикла встановлено:  

– вітрове скло мотоцикла розбито;  

– розбито розсіювач фари;  

– є відшарування лакофарбового покриття на крилі переднього колеса;  

– є подряпини металу на лівій дузі безпеки. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття:  

 знати поняття експертної технології, її основні риси, напрями 

впровадження сучасних інформаційних технологій в судову експертизу; 

 знати загальну характеристику методики судово-експертного 

дослідження та її стадій, елементи структури методики; 

 характеризувати особливості стадій судово-експертного дослідження; 

 характеризувати висновок експерта як процесуальне джерело доказів, 

його сутність та зміст; 

 визначати форми і види висновків експерта. 

Рекомендована література до Теми 4 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року 

5. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ 

України // Наказ МВС України № 1343 від 03.11.2015 р. 

6. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик 

проведення судових експертиз // Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 595 від 02.07.2008 р. 

7. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових 

експертиз // Наказ МЮ України № 1666/5 від 02.07.2008 р. 

8. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 

9. Михеенко М.М. Доказывание в современном уголовном 

судопроизводстве. — К.: Вища шк., 1984. — 276 с. 

10. Орлов Ю.К. Формы и выводы эксперта. — М.: ВНИИСЭ, 1981. — 124 с. 

11. Россинская Е.Р, Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза. — М.: Право и закон, 2001. — 416 с. 

12. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального 

доказування. — К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. — 270 с. 

13. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — М.: 

Юрид. лит., 1979. — 168 с. 

14. Щербаковский М.Г. Принципы создания судебно-экспертных технологий 

// Актуальні проблеми криміналістики: Зб. праць. — X.: Гриф, 2003. 

 

 



6 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт:  
Після кожної частини фабули письмово дати відповідь за такими 

позиціями: 

1. Які об’єкти повинні бути направлені на експертизу? 

2. Які судові експертизи та в якій послідовності необхідно призначити? 

3. Сформулювати запитання для експерта. 

4. Скласти постанову про призначення судової експертизи. 

Фабула кримінального провадження: 

Первинний етап розслідування. 

На автотрасі Ізюм-Харків вчинено розбійний напад на водія автомобіля 

ВАЗ-2106 Буренко П.Д. Із сидіння автомобіля вилучено саморобну кулю, пиж у 

вигляді уривків газети, картонну прокладку. Під час огляду місця події 

виявлено стріляну гільзу. 

Через два тижні на цій же трасі було знайдено автомобіль ГАЗ-3110, у 

якому знаходився труп водія Трушина В.О. з наскрізною вогнепальною раною 

шиї. З автомобіля вилучено саморобну кулю, пиж у вигляді уривка паперу, 

картонну прокладку. 

Наступний етап розслідування. 

У якості підозрюваних затримано братів Дьоміних. Під час обшуку за 

місцем мешкання у них виявлено споряджені патрони, кулі в банці, порох, 

прокладки, мисливську рушницю, обріз мисливської рушниці, саморобний 

пристрій, схожий за формою на пістолет із стволом-трубкою. 

У гаражі знаходився кусок високовольтного кабелю зі свинцевою 

ізоляцією, металеві бруски із заглибленням циліндричної форми, газети, папір 

із друкарським текстом. 

 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт:  
Після кожної частини фабули письмово дати відповідь за такими 

позиціями: 

1. Які об’єкти повинні бути направлені на експертизу? 

2. Які судові експертизи та в якій послідовності необхідно призначити? 

3. Сформулювати запитання для експерта. 

4. Скласти постанову про призначення судової експертизи. 

Фабула кримінального провадження: 

Первинний етап розслідування. 

Працівник підприємства ЖБК-1 Іванова Г.П. вступила у злочинну змову 

з водієм автомобіля «КамАЗ» тієї ж організації Куликом Є.Ф. Зловмисники 

спільно заволоділи бланками довіреності на отримання матеріальних 

цінностей та повідомлення про сплату в банку «Аваль». 
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Користуючись довіреністю, яка була заповнена рукописним текстом і 

мала підписи керівника ЖБК-1 Олександрова Г.В., головного бухгалтера 

Віктюка С.Р., відбитки печатки цієї ж організації, а також повідомленням 

про сплату рахунку, яке було заповнене друкованим текстом і мало відбиток 

штампу банку «Аваль», Іванова і Кулик отримали на базі п’ять тонн 

цементу, який реалізували в декількох магазинах будівельних товарів. 

Наступний етап розслідування. 

Під час обшуку в машині Кулика виявлено дорожні листи, в яких у графі 

«Маршрут руху» спостерігається чорнильна пляма чорного кольору 

розміром 1,5х3 см, а також записи, які відрізняються від інших записів за 

кольором; у кузові – частки речовини сірого кольору.  

У відділі ЖБК-1, де працює Іванова, виявлені струминний принтер 

«Epson Stylus Color 800» та лазерний принтер «HP LaserJet 1100». 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  

 знати об'єкти, які досліджуються трасологічною експертизою, підвиди 

судово-трасологічної експертизи; 

 визначати ідентифікаційні та діагностичні задачі, що вирішуються 

судово-трасологічною експертизою; 

 знати об'єкти, які досліджуються балістичною експертизою, підвиди 

балістичної експертизи; 

 визначати ідентифікаційні та діагностичні задачі, що вирішуються 

судово-балістичною експертизою; 

 знати типові об’єкти дослідження експертизи документів, вимоги, які 

пред'являються до зразків для порівняльного дослідження;  

 визначати ідентифікаційні та діагностичні задачі, що вирішуються 

почеркознавчою, авторознавчою та технічно експертизою документів. 

Рекомендована література до Теми 5 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року 

5. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових 

експертиз // Наказ МЮ України № 1666/5 від 02.07.2008 р. 

6. Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та 

довідкової літератури, що використовується під час проведення судових 

експертиз // Наказ МЮ України № 1722/5 від 30.07.2010 р. 
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7. Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових 

експертів // Наказ МЮ №775 від 25.05.2015 р. 

8. Беляева Г.А., Калашников А.Н. Методы технико-криминалистического 

исследования документов: Лекция.— Волгоград, 1987. 

9. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование 

документов: Монография.— Луганск: РИО ЛИВД, 1999. 

10. Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза.— 

Волгоград, 1977. 

11. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая часть. — М., 1965; 

Особенная часть. — М., 1974. 

12. Кантор И.В., Чулков И.А. Криминалистическое исследование оружия и 

следов его применения. – Волгоград, 1993. 

13. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 

14. Майлис Н.П. Судебная трасология: Учебник для вузов. — М., 2003. 

15. Палий В.М., Сегай М.Я. Проблемы криминалистической экспертизы 

документов в условиях прогресса информатики // Криминалистика и 

судебная экспертиза.— Вып. 38.— К., 1989. 

16. Плескачевский В.М., Юхин С.Н. Криминалистическое оружиеведение: 

Справочник. — М., 2002. 

17. Разумов Э.А. Практическое руководство по криминалистике: учеб. практ. 

пособие / Под ред. И.П.Красюка. — К.: Элит Принт, 2011. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКСПЕРТИЗ 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт:  
Після кожної частини фабули письмово дати відповідь за такими 

позиціями: 

1. Які об’єкти повинні бути направлені на експертизу? 

2. Які судові експертизи та в якій послідовності необхідно призначити? 

3. Сформулювати запитання для експерта. 

4. Скласти постанову про призначення судової експертизи. 

Фабула кримінального провадження: 

Первинний етап розслідування. 

У ніч на 10 грудня у селищі Пісочин вчинено крадіжку з аптеки № 7. При 

огляді місця події встановлено, що 8 металевих прутів діаметром 10 мм, що 

захищають вікно, розділені й загнуті нагору. На кінці одного з прутів 

виявлено шматок матерії розмірами 1х2 см чорного кольору. Скло вікна 

розбито, уламки знаходяться усередині приміщення. На одному з уламків є 

слід – відтиск пальця й долонної поверхні руки. Проводи сигналізації 

перерізано. 
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Усередині приміщення на панелі стіни, яку пофарбовано у синій колір, на 

висоті 1,4 м від підлоги є динамічний слід відшарування. Сейф, що 

пофарбований зеленою фарбою, зламано. Дверцята і замок сейфа 

деформовані, на них є об’ємні сліди тиску. У сейфі виявлено дрібний 

металевий уламок розміром 2х4 мм (можливо частина знаряддя, яким було 

зламано сейф).  

З розташованого у сейфі бутля викрадено 3 з 5 літрів рідини, що є 

спиртовою настоянкою з декількох видів трав. Також викрадено декілька 

упаковок ліків із таблетками «Еленіум», «Димедрол». 

Наступний етап розслідування. 

У вчиненні злочину підозрюється гр. Івакін С.В. У помешканні 

підозрюваного під час обшуку виявлено таблетки розсипом, рідину зеленого 

кольору із запахом спирту, інструменти (плоскогубці, кусачки, пилка по 

металу, ломик), джинсову куртку чорного кольору зі слідами речовини 

синього кольору. У цеху, де працює Івакін, вилучено три ручних різаки по 

металу. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  

 знати об'єкти, які досліджуються матеріалознавчою експертизою, підвиди 

матеріалознавчої експертизи; 

 визначати ідентифікаційні та діагностичні задачі, що вирішуються 

судово-матеріалізовчою експертизою; 

 знати об'єкти, які досліджуються експертизою матеріалів та засобів 

відеозвукозапису, її підвиди; 

 визначати ідентифікаційні та діагностичні задачі, що вирішуються 

експертизою матеріалів та засобів відеозвукозапису; 

 знати об’єкти дослідження судової експертизи комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів;  

 визначати ідентифікаційні та діагностичні задачі, що вирішуються 

судовою експертизою комп’ютерної техніки і програмних продуктів. 

Рекомендована література до Теми 6 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року. 
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5. Подготовка и назначение экспертизы видеозаписей/ Е.И. Азарченко и др. 

— М., 1988. 

6. Пучкова Т.М. Комплексное исследование спиртсодержащих жидкостей 

(спиртных напитков) домашней выработки : метод. письмо / Т.М. 

Пучкова и др. — М., 1993. 

7. Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая експертиза / Е.Р. 

Россинская, А.И. Усов. — М. , 2001.  

8. Салтевский М.В. Проблемы судебной компьютерно-технической 

экспертизы // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України . 

— 1998. — Вип. 1. — С. 160-167. 

9. Салтевский М.В. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: 

метод. рек. / М.В. Салтевский, М.Г. Щербаковский, В.А. Губанов. — Х., 

1999. 

10. Судебно-видеофонографическая экспертиза. Подготовка материалов и 

производство : метод. пособ. / Г. Л. Грановский и др. — М., 1989. 

11. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и 

систем: основы методического обеспечения: учеб. пособие для вузов / под 

ред. Е.Р. Россинской. — М. , 2003.  

12. Щербаковский М.Г. Криминалистическое исследование металлов, 

сплавов и изделий из них / М.Г. Щербаковский. — Х., 1995. 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ: 

ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, КАТЕГОРІЇ 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Поняття, мета судової експертології як науки про загальну теорію судової 

експертизи. 

2. Система і структура судової експертології. 

3. Завдання судової експертології. 

4. Категорії судової експертології: предмет експертизи, об’єкти експертизи, 

суб’єкти експертної діяльності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судова експертологія, об'єкти експертної діяльності, технологія експертного 

дослідження, категорії судової експертології, судовий експерт. 

Рекомендована література до Теми 1 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року. 

5. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. — М.: Норма, 

2006. — 477 с. 

6. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій (ч.1). — 

Ірпінь: ДПС України, 2002. — 356 с. 

7. Бычкова С.Ф. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и 

методические основы. — Алматы, 2002. 

8. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. 

Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз: 

Учеб. пособ. — Волгоград: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1979. — 183 с. 

9. Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. — М., 1995. 

10. Демин К.Е., Федорович В.Ю. Особенности составления экспертных 

заключений: Учебное пособие. — М., 2003. 

11. Експертизи в судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка.— К.: 

Юрінком Інтер, 2005.— 386 с. 

12. Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые основы судебной 

экспертизы: Курс лекций. — М., 2001. 

13. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. — М.: Право и 
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закон, 2002. — 218 с. 

14. Зинин А.М., Омельянюк Г.Г., Пахомов А.В. Введение в судебную 

экспертизу. — М., 2002. 

15. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 

16. Кузьмічов В.С, Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посібник / За заг. 

ред. В.Г. Гончаренко та Є.М. Моїсеєва. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 

368 с 

17. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. видання для слідчих і дізнавачів 

/ Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. — К.: Видавничий 

дім „Ін Юре”, 2003. 

18. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе. — М., 1996. — 376 с. 

19. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. — 

К.: Кондор, 2005. 

20. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы. Учебно-теоретическое 

пособие. — Харьков: Эспада, 2005. — 536 с. 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ. 

ДЕРЖАВНІ ЕКСПЕРТНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 
1. Історичний етап становлення та розвитку криміналістичних знань і 

створенням перших експертних закладів. 

2. Розвиток судово-експертних закладів в 30-40 роках ХХ століття. 

3. Діяльність інститутів науково-судових експертиз на третьому 

історичному етапі розвитку. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

спеціальні знання, експертні заклади України, система експертних закладів 

України. 

Рекомендована література до Теми 2 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року. 

5. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. — М.: Норма, 1999. 

— 486 с. 
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6. Дулов А.В., Крылов И.Ф. Из истории криминалистической экспертизы в 

России. Экспертиза документов. — М.: Госюриздат, 1960. — 165 с. 

7. Іщенко А.В. Методологічні та організаційні проблеми розвитку 

криміналістичних наукових досліджень: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 

12.00.09 / Укр. акад. внутр. справ. — К., 1996. — 37 с. 

8. Іщенко А.В. Періодизація використання спеціальних знань у юридичній 

практиці на ранніх етапах слов’янської державності // Наук. вісн. Укр. 

акад. внутр. справ. — 1996. — Вип. 1. — С. 58-64. 

9. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ 

ДІЯЛЬНІСТІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Поняття та система судово-експертної діяльності. 

2. Мета та завдання судово-експертної діяльності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судово-експертна діяльність, класифікація експертиз у кримінальному 

судочинстві, класи, роди, види, підвиди експертиз. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР 

від 10.02.1995 р 

4. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року 

6. Експертизи в судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка.— К.: 

Юрінком Інтер, 2005.— 386 с. 

7. Джавадов Ф.М. Экспертная деятельность и развитие науки о судебной 

экспертизе. — Баку: ЭЛМ, 1998. — 187 с. 

8. Експертизи в судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка.— К.: 

Юрінком Інтер, 2005.— 386 с. 

9. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. — М.: Право и закон, 

2002. — 318 с. 

10. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 
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11. Клименко Н.І., Колонюк В.П. Роль експертизи в захисті об’єктів 

інтелектуальної власності // Проблеми криміналістичної і судової 

експертизи. — X., 2003. — Вип. 3. — С. 554-559. 

12. Колдин В.Я. Экспертиза в управлении и праве // Вісн. Луган. ун-ту внутр. 

справ. — Луганськ: Луган. ун-т внутр. справ, 2000. — № 3. — С. 1-8. 

 

ТЕМА 4. ЕКСПЕРТНА ТЕХНОЛОГІЯ. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК 

ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Поняття експертної технології та її основні риси. 

2. Процесуальні правила призначення судової експертизи. 

 

Семінарське заняття № 2. – 2 год. 

План: 

1. Загальна характеристика методики судово-експертного дослідження. 

2. Висновок експерта як процесуальне джерело доказів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

експертна технологія, методика судово-експертного дослідження, висновок 

експерта. 

Рекомендована література до Теми 4 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року 

5. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ 

України // Наказ МВС України № 1343 від 03.11.2015 р. 

6. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик 

проведення судових експертиз // Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 595 від 02.07.2008 р. 

7. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових 

експертиз // Наказ МЮ України № 1666/5 від 02.07.2008 р. 

8. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 

9. Михеенко М.М. Доказывание в современном уголовном 

судопроизводстве. — К.: Вища шк., 1984. — 276 с. 

10. Орлов Ю.К. Формы и выводы эксперта. — М.: ВНИИСЭ, 1981. — 124 с. 
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11. Россинская Е.Р, Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза. — М.: Право и закон, 2001. — 416 с. 

12. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального 

доказування. — К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. — 270 с. 

13. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — М.: 

Юрид. лит., 1979. — 168 с. 

14. Щербаковский М.Г. Принципы создания судебно-экспертных технологий 

// Актуальні проблеми криміналістики: Зб. праць. — X.: Гриф, 2003. 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Об’єкти, види та завдання судово-трасологічних досліджень. 

2. Об’єкти, види та завдання судово-балістичних досліджень. 

 

Семінарське заняття № 2. – 2 год. 

План: 

1. Об’єкти, види та завдання судово-почеркознавчої експертизи. 

2. Організація провадження та можливості криміналістичних досліджень 

документів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судово-трасологічна експертиза, судово-балістична експертиза, судова 

експертиза документів. 

Рекомендована література до Теми 5 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року 

5. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових 

експертиз // Наказ МЮ України № 1666/5 від 02.07.2008 р. 

6. Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та 

довідкової літератури, що використовується під час проведення судових 

експертиз // Наказ МЮ України № 1722/5 від 30.07.2010 р. 

7. Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових 

експертів // Наказ МЮ №775 від 25.05.2015 р. 
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8. Беляева Г.А., Калашников А.Н. Методы технико-криминалистического 

исследования документов: Лекция.— Волгоград, 1987. 

9. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование 

документов: Монография.— Луганск: РИО ЛИВД, 1999. 

10. Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза.— 

Волгоград, 1977. 

11. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая часть. — М., 1965; 

Особенная часть. — М., 1974. 

12. Кантор И.В., Чулков И.А. Криминалистическое исследование оружия и 

следов его применения. – Волгоград, 1993. 

13. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посіб. для 

студ. — К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.— 528 с. 

14. Майлис Н.П. Судебная трасология: Учебник для вузов. — М., 2003. 

15. Палий В.М., Сегай М.Я. Проблемы криминалистической экспертизы 

документов в условиях прогресса информатики // Криминалистика и 

судебная экспертиза.— Вып. 38.— К., 1989. 

16. Плескачевский В.М., Юхин С.Н. Криминалистическое оружиеведение: 

Справочник. — М., 2002. 

17. Разумов Э.А. Практическое руководство по криминалистике: учеб. практ. 

пособие / Под ред. И.П.Красюка. — К.: Элит Принт, 2011. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКСПЕРТИЗ 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 
1. Об’єкти, види та завдання судово-матеріалознавчих досліджень. 

2. Особливості призначення та проведення експертизи наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів. 

 

Семінарське заняття № 2. – 2 год. 

План: 

1. Особливості призначення та проведення експертизи металів і сплавів. 

2. Особливості призначення та проведення експертизи лаків, фарб і 

покриттів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судово-матеріалознавча експертиза, судова експертиза матеріалів відео і 

звукозапису, судова експертиза комп’ютерної техніки і програмних 

продуктів. 

Рекомендована література до Теми 6 : 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

2. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 
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3. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах // Постанова 

Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року. 

4. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень // Наказ 

Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року. 

5. Подготовка и назначение экспертизы видеозаписей/ Е.И. Азарченко и др. 

— М., 1988. 

6. Пучкова Т.М. Комплексное исследование спиртсодержащих жидкостей 

(спиртных напитков) домашней выработки : метод. письмо / Т.М. 

Пучкова и др. — М., 1993. 

7. Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая експертиза / Е.Р. 

Россинская, А.И. Усов. — М. , 2001.  

8. Салтевский М.В. Проблемы судебной компьютерно-технической 

экспертизы // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України . 

— 1998. — Вип. 1. — С. 160-167. 

9. Салтевский М.В. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: 

метод. рек. / М.В. Салтевский, М.Г. Щербаковский, В.А. Губанов. — Х., 

1999. 

10. Судебно-видеофонографическая экспертиза. Подготовка материалов и 

производство : метод. пособ. / Г. Л. Грановский и др. — М., 1989. 

11. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и 

систем: основы методического обеспечения: учеб. пособие для вузов / под 

ред. Е.Р. Россинской. — М. , 2003.  

12. Щербаковский М.Г. Криминалистическое исследование металлов, 

сплавов и изделий из них / М.Г. Щербаковский. — Х., 1995. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії 
та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не 
володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


