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1. Теми семінарських занять 

 

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. 

3. Загальна характеристика методики судово-експертного дослідження. 

4. 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. 

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. 
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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. 

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

4. 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. 

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. 
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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. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на 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 

 


