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ВСТУП 

 

Судова експертиза (від лат. Expertus — той, що знає з досвіду, 

досвідчений) — це дослідження експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини 

справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи 

суду. 

Судова експертиза є однією з різновидів експертизи, яка володіє 

особливими ознаками, описаними в процесуальному законі. Як і всіляка інша 

експертиза, судова експертиза становить собою спеціальне дослідження. 

Судова експертиза — це опосередкований засіб доказування, сутність якого 

полягає в тому, що уповноважена процесуальним законом особа доручає 

судовому експерту вирішити поставлені перед ним питання, а судовий 

експерт, користуючись своїми спеціальними знаннями, проводить 

дослідження наданих йому матеріалів і надає висновок, який 

використовується в якості джерела доказів
 
у кримінальному, цивільному, 

господарському, адміністративному судових процесах, у справах про 

адміністративні правопорушення, а також у виконавчому провадженні. 

Згідно із навчальним планом, крім лекційного курсу з навчальної 

дисципліни ―Судова експертиза‖, передбачено семінарські заняття, що 

проводяться з метою контролю підготовки та оцінки рівня знань студентів, а 

також самостійна робота студентів. 

Методичні вказівки підготовлені для студентів навчально – наукового 

інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного 

технологічного університету спеціальності 081 – „Право‖, відповідають 

програмі навчальної дисципліни „Судова експертиза‖ та можуть  

використовуватись як для проведення семінарських занять, так і для 

самостійної роботи студентів 

Метою даного навчально-методичного видання є сприяння 

формуванню у студентів ННІ права і соціальних технологій Чернігівського 

національного технологічного університету навичок самостійної навчальної, 

науково-дослідної й практичної роботи, а також допомога студентам в 

опрацюванні питань, які виносяться на семінарські заняття та самостійне 

вивчення дисципліни. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ “СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА” 

 

„Судова експертиза” - це спеціалізований курс, який вивчається 

майбутніми фахівцями в галузі права та досліджує закономірності і механізми 

діяльності суб’єктів судово-експертної діяльності, які на основі спеціальних 

знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла здійснюють дослідження 

об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 

предметом судового розгляду.     

Судові експертизи, зокрема у кримінальному провадженні, є складовою 

частиною криміналістичної тактики. Вони належать до фундаментальних та 

професійно орієнтованих навчальних дисциплін, оскільки є основою 

формування спеціальних знань і навичок діяльності правоохоронних органів, 

пов’язаних з виявленням, розкриттям, розслідуванням злочинів і 

запобіганням їм. Тому рівень спеціальної криміналістичної підготовки має 

забезпечувати необхідну теоретичну базу і процесуальні засади організації, 

проведення, оцінки і використання судової експертизи як засобу наукового 

пояснення і витлумачення фактів, що значною мірою підвищують доказову 

силу зібраних під час розслідування матеріалів та забезпечують встановлення 

істини у кримінальному провадженні.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Судова експертиза» є 

конкретизація і закріплення знань: 

- з питань правового та організаційного регулювання використання 

спеціальних знань і технічних засобів та набуття практичних навичок 

використання НТЗ в процесі досудового розслідування; 

- з процесуальних, організаційних і тактичних проблем використання 

науково-технічних засобів у кримінальному провадженні; набуття та 

закріплення практичних умінь застосування науково-технічних засобів з 

метою виявлення, фіксації і вилучення криміналістично значимої інформації; 

- з процесуальних, організаційних і тактичних основ призначення 

судових експертиз; набуття практичних навичок підготовки матеріалів при 

призначенні експертиз та оцінки висновку експерта. 

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Судова 

експертиза» є опанування знаннями, вміннями та навичками щодо вирішення 

професійних завдань по призначенню, проведенню судових експертиз й 

оцінці їх результатів з урахуванням закономірностей здійснення судово-

експертної діяльності. 
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1.1 Тематичний план навчальної дисципліни “Судова експертиза” 
 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика судової 

експертології. 

Тема 1. Теоретичні основи судової експертології. 

Поняття та структура теорії судової експертизи. Функції теорії судової 

експертизи. Предмет теорії судової експертизи. Предметні науки як підстави 

формування судових експертиз. Мова теорії судової експертизи. 

Використання положень філософії, логіки, психології, етики та інших 

суспільних наук у розвитку теорії судової експертизи, розробці засобів і 

методів експертних досліджень. 

Поняття та сутність методології судової експертизи. Теорія 

відображення як методологічна основа формування криміналістичних знань і 

розробки прийомів та засобів роботи з джерелами доказової інформації. 

Співвідношення теорії та практики у експертно-криміналістичному пізнанні.  

Подія злочину як процес взаємодії та слідоутворення. Види взаємодії 

(механічне, фізичне, хімічне, біологічне) та їх криміналістична 

характеристика. Механізм взаємодії причетних до обставин злочину 

матеріальних об’єктів як самостійний об’єкт експертного дослідження. 

Основи механізму слідоутворення при механічній взаємодії: деформація, 

формування, перерозподіл, розподілення, руйнування, структурні зміни. 

Закони розвитку загальної теорії судової експертизи. Принципи 

загальної теорії судової експертизи. 

Тема 2. Організаційне забезпечення судово-експертної діяльності. 
Класифікація та сучасні можливості судових експертиз. 

Поняття, структура і функції судово-експертної діяльності. Принципи 

судово-експертної діяльності.  Правові основи СЕД. Система нормативно-

правової бази і правовідносини суб’єктів СЕД. Вчення про суб’єктів 

правовідносин, що виникають при здійсненні СЕД. Проблеми організації 

процесуальних і не процесуальних прав і обов’язків суб’єктів судово-

експертної діяльності. 

Організаційні основи СЕД. Інфраструктура, науковий і кадровий 

потенціал СЕД. 

Методологічні основи СЕД. Особливості пізнавальної діяльності 

експерта. Механізм здійснення судово-експертної діяльності.  

 

Поняття суб’єкта експертної діяльності. Види суб’єктів судово-

експертної діяльності. Судовий експерт як головний суб’єкт, який здійснює 

безпосереднє організаційне і науково-методичне забезпечення та проведення 
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судових експертиз. Процесуальне положення експерта, права та обов’язки. 

Компетенція і компетентність судового експерта. Експертна ініціатива. 

Обов’язки і права працівників експертних підрозділів.    

Повноваження керівників експертних установ. 

Взаємодія експерта і слідчого в процесі підготовки та проведення 

експертизи.  

Тема 3. Експертна технологія. Висновок експерта як джерело доказів. 

Поняття, завдання, значення та форми використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Застосування спеціальних знань як форма 

реалізації науково-технічних досліджень у процесі попередження та 

розслідування злочинів. Співвідношення компетенції та можливостей 

слідчого, спеціаліста і експерта у використанні спеціальних знань при 

дослідженні слідів та речових доказів. 

Методологічні, правові, організаційні, етичні та психологічні основи 

судової експертизи. 

Поняття, сутність, ознаки судової експертизи та її роль у розслідуванні 

злочинів. Предмет, об’єкт, задачі та методика судової експертизи. 

Підготовка до проведення експертизи. Вибір експерта (експертного 

закладу). Порядок призначення експертизи. Фактичні та юридичні підстави 

призначення судової експертизи.  

Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них. 

Правила і тактика отримання зразків. Забезпечення законності та норм етики 

при отриманні зразків. 

Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та 

комплексної експертиз.  

Висновок експерта як джерело судового доказу. Висновок експерта як 

документ, що відображає хід та підсумки дослідження. Зміст та форма 

висновку експерта. Структура висновку експерта. Вступна частина. 

Описання об’єктів та їх ознак. Правила складання дослідницької частини. 

Описання процесу дослідження. Викладення підсумків дослідження. Наукове 

обґрунтування встановлених фактів. Формулювання висновків. Принципи 

формулювання висновків. 
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Ілюстративний матеріал висновку. Особливості структури висновку 

при проведені експертизи кількома експертами однієї спеціальності. Види 

висновків експертів. 

Оцінка висновку експерта слідчим, судом та використання експертних 

даних у розкритті та розслідуванні злочинів. 

Довідка спеціаліста. Її структура, правила складання.  

Проблема використання у кримінальному судочинстві висновків 

альтернативної експертизи. 

Контроль за виконанням експертиз. Рецензування висновків експертиз.  

Змістовий модуль 2. Особливості призначення та проведення 
криміналістичних експертиз. 

 

Тема 4. Організація провадження та можливості трасологічних 

експертиз 

Трасологічні експертизи та їх види. Дактилоскопічна експертиза, 
експертиза слідів ніг і взуття, експертиза слідів знарядь злому й інструментів, 
експертиза транспортних засобів і утворених ними слідів, експертиза 
встановлення цілого за частинами: основні завдання, об’єкти дослідження, 
орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

Тема 5. Організація провадження та можливості балістичних 
досліджень. 

 Судово-балістична експертиза: основні завдання, об’єкти дослідження, 

орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

Експертиза холодної зброї: основні завдання, об’єкти дослідження, 

орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

Тема 6. Організація провадження та можливості  криміналістичних 
досліджень документів. 

Почеркознавча експертиза: основні завдання, об’єкти дослідження, 

орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

Судово-авторознавча експертиза: основні завдання, об’єкти 

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

Технічна експертиза документів: основні завдання, об’єкти 

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

http://eln.stu.cn.ua/mod/resource/view.php?id=22389
http://eln.stu.cn.ua/mod/resource/view.php?id=22389
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Змістовий модуль 3. Особливості призначення та проведення 
судово-медичних, судово-психіатричних та судово-психологічних 

експертиз. 

Тема 7. Судово-медична експертиза тілесних ушкоджень.  

Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи 

потерпілих, обвинувачених та інших осіб. 

Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: основні завдання, 

об’єкти дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

Експертиза стану здоров'я, штучних хвороб та самоушкоджень: основні 

завдання, об’єкти дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

 Тема 8. Судово-психіатрична та судово-психологічна експертизи. 

Судово-психіатрична експертиза: загальна характеристика, підстави та 

обставини призначення, основні завдання, об’єкти дослідження, орієнтовний 

перелік вирішуваних питань. Межі компетенції експерта. Класифікація та 

види судово-психіатричної експертизи. Висновок судово-психіатричної 

експертизи. 

Судово-психологічна експертиза: загальна характеристика, підстави та 

обставини призначення, основні завдання, об’єкти дослідження, орієнтовний 

перелік вирішуваних питань. Межі компетенції експерта. Класифікація та 

види судово-психологічної експертизи. Висновок судово-психологічної 

експертизи. 

Відмінність судово-психологічної експертизи від судово-психіатричної 

експертизи. 

1.2 Розподіл обсягу години з дисципліни за темами, формами 
вивчення та контролю 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни  – 120, з них 16 годин – 

лекції, 14 годин – семінарські заняття, 90 годин – самостійна робота. 
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1.3 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної/заочної форми навчання 

В
сь

о
г
о

 

У тому числі 

Л
ек . 

П
р

. 

Л
а

б

. 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика судової експертології 

1  

Теоретичні основи судової експертології 

 

14/12 

 

2/0 

2 

2/00 

 

- 

 

10/12 

2 

Організаційне забезпечення судово-

експертної діяльності. Класифікація та 

сучасні можливості судових експертиз. 

 

14/14 

 

2/2 

0 

2/0 

/0,0  

10/12 

3 Експертна технологія. Висновок експерта як 

джерело доказів. 

 

12/14 

 

2/0 

 

0/2 

0 

/0- 

 

10/12 

  Разом за змістовим модулем 1 40/40 6/2 4/2/ - 30/36 

Змістовий  модуль 2. Особливості призначення та проведення криміналістичних експертиз. 

4 Організація провадження та можливості 

трасологічних експертиз 

13/12 2/0    2/00 - 9/12 

5 

Організація провадження та можливості 

балістичних досліджень. 

13/16 2/2 2/2 0 

/0-,0- 

9/12 

6 Організація провадження та можливості  

криміналістичних досліджень документів. 

14/12 2/0  2/00 

/0,0 

- 10/12 

  Разом за змістовим модулем 2 40/40 6/2 6/2 - 28/36 

Змістовий модуль 3. Особливості призначення та проведення судово-медичних, судово-психіатричних та 

судово-психологічних експертиз 

 

7 

Судово-медична експертиза тілесних 

ушкоджень.  

 

20/20 

 

2/2 

   

2222/00 

 

- 

 

16/18 

8 

Судово-психіатрична та судово-психологічна 

експертизи. 

 

20/20 

 

2/0 

 

2/2 

0 

/0-,0- 

 

16/18 

  Разом за змістовим модулем 3 40/40 4/2 4/2/ - 32/36 

  Усього годин за дисципліну 120/120 16/6 14/6 - 90/108 

http://eln.stu.cn.ua/mod/resource/view.php?id=22389
http://eln.stu.cn.ua/mod/resource/view.php?id=22389
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1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з 
дисципліни “Судова експертиза” 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під 

час лекцій, семінарських занять та консультацій, опитувань студентів під час 

захисту індивідуальних робіт, тестування, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання.  

Після завершення вивчення змістових модулів наприкінці семестру 

проводиться контрольна робота. Варіанти завдань до контрольної роботи 

знаходяться в пакеті документів на дисципліну. 

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, 

дораховуються до модульних оцінок. 

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. 

Модульний контроль може проводитись у вигляді письмової відповіді. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни 

проводиться в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом 

зваженого додавання результатів модульного контролю та постановки 

підсумкової оцінки до екзаменаційної відомості. 
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1.5 Критерії оцінювання знань студентів за видами робіт 

 
Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним планом дисципліни та форма контролю Кількість 

балів 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні засади юридичної психології 0… 20 

1 Повнота ведення конспектів занять. 0… 2 

2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять. 0… 8 

3 Вирішення тестових завдань 0… 5 

4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання 

0… 5 

Змістовий модуль 2. Загальний психологічний аналіз особистості в юридичній 

практиці. Особистість юриста та соціально – психологічні аспекти його 

діяльності. 

0… 20 

1 Повнота ведення конспектів занять. 0… 2 

2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять. 0… 8 

3 Вирішення тестових завдань 0… 5 

4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання. 

0… 5 

Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика процесуальної діяльності 0… 20 

1 Повнота ведення конспектів занять. 0… 2 

2 Підготовленість до практичних (семінарських) занять. 0… 8 

3 Вирішення тестових завдань 0… 5 

4 Вирішення практичних завдань, опитування студентів з питань, що 

виносяться на самостійне опрацювання 

0… 5 

 Всього за поточний контроль 0… 60 

 Підсумковий контроль 0… 40 

 Зважена семестрова оцінка 0… 100 

 

Примітка: кількість та види робіт, що підлягають оцінюванню, 

залежить від обсягу лекційних та семінарських годин у семестрі і 

визначаються викладачем. 
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Пояснення видів робіт та вимоги до їх оцінювання 

 

1. Робота на семінарському занятті 

Усне опитування - включає в себе опитування за будь-яким 

питанням, винесеним на семінарське заняття (за вибором викладача), 

відповідь на питання інших студентів, запитання студентів до інших 

студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для повторення  

(з тем, що було вивчено раніше), відповіді на контрольні питання з теми 

семінарського заняття. 

Максимальна кількість балів може бути виставлена студентам, 

підготовленим до відповідей на усі питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: 

правильність відповідей на питання,повнота і конкретність відповіді, ступінь 

використання наукових і нормативних джерел, уміння пов’язати теорію з 

практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура мови. 

Письмове опитування на семінарі проводиться на початку кожного 

заняття (5-10) хвилин. Викликаються 4-6 студентів, які повинні дати 

відповіді на запитання, запропоновані викладачем на його розсуд. Це можуть 

бути питання як теми даного семінарського заняття, так і з попередніх тем.  

Метою проведення письмового опитування є перевірка студентів до 

семінарського заняття та вміння змістовно та коротко викласти окремі 

питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями: повнота,  

правильність та стислість відповіді, логіка і аргументованість викладу думок. 

Вирішення тестових завдань проводиться на початку кожного 

семінарського заняття (5-10) хвилин. Викладачем також викликаються 4-6 

студентів, які повинні дати відповіді на тестові запитання запропоновані 

викладачем.  

Обговорення індивідуальних робіт студентів (есе, реферування 

наукової літератури чи пошуку додаткової літератури) проводиться в ході 

семінарського заняття.  

2. Письмова робота за результатами модульного контролю 

Відповідно до програми навчальної дисципліни викладач може 

проводити письмові роботи за результати вивчення кожного змістового 

модуля. Кожна письмова робота може включати теоретичні питання, тестові 

та практичне завдання. Питання письмової роботи охоплюють всі теми 

відповідного змістового модуля. Максимальна кількість балів, яку студент 

може отримати за результатами однієї письмової роботи становить 10 балів.  

3. Індивідуальна робота студента 

Есе (реферат).  Викладачем визначаються проблемні теми для есе, 

пропонується дослідити їх та викласти власне бачення на проблему.  

Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована 

проблема; обґрунтування її актуальності; короткий огляд літературних 

джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна 
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послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної 

(авторської) позиції; пов`язаність змісту есе із сучасними українськими 

реаліями (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на 

джерела.  

Обсяг реферату не повинен перевищувати  5-9 сторінок. Після 

перевірки викладачем робота підлягає захисту перед аудиторією протягом 5 

хвилин. Студент повинен відповідати на запитання інших студентів та 

викладача. Ці відповіді зараховуються при визначенні кількості балів.  

Пошук наукової літератури за певною темою 

Викладачем пропонуються теми за курсом або його частиною, на які 

студенти мають в бібліотеці та в мережі Internet підібрати відповідну 

літературу. Така робота може виконуватись як усіма студентами, такі 

окремими студентами як індивідуальна робота.  

4. Підсумкова контрольна робота проводиться одна в семестр за 

результатами вивчення всіх змістових модулів.  

Вона може включати теоретичні питання та тестові завдання. В 

завдання контрольної роботи також можуть включатися питання з тем, 

вивчення яких не виносились на семінарські заняття, а також питання, які 

передбачені для самостійного вивчення. 

Про проведення підсумкової роботи студенти попереджаються не менш 

як за тиждень. З переліком тем,  питання з яких буде винесено на контрольну 

роботу, студенти теж ознайомлюються завчасно.  

Після перевірки контрольної роботи та оголошення її результатів 

студентам надається можливість ознайомитись з власними роботами та 

завданнями для них, і  при необхідності оспорити результати контрольної 

роботи. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 

 

15 

 

2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ   

 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчання у 

вищому навчальному закладі, з якими органічно поєднуються лекції. Така 

форма заняття відіграє важливу роль у вивченні дисципліни ―Судова 

експертиза‖, оскільки:  

- стимулює регулярне вивчення студентами першоджерел та іншої 

літератури, а також матеріалів лекційного курсу; 

- закріплює знання, отримані студентами на лекції та під час 

самостійної роботи;  

-  дозволяє студентам перевірити правильність раніше отриманих 

знань, вичленувати в них найбільш важливе, істотне;  

- формує навички самостійного мислення, усного виступу з 

теоретичних питань, привчаючи студентів вільно оперувати термінологією, 

основними поняттями і категоріями;  

- дає можливість поєднати теоретичні знання із практичними 

навичками;  

- надає можливість викладачу систематично контролювати рівень 

самостійної роботи студентів над першоджерелами, іншим навчальним 

матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях. 

Робота на семінарському занятті включає:  

- усні опитування студентів, обговорення питань передбачених планом 

семінарських занять;  

- коротке письмове опитування студентів з основних питань теми та 

вирішення тестових завдань;  

- обговорення доповідей з питань, що пропонуються для самостійного 

вивчення студентами. 

Самостійна робота є основним способом оволодіння студентом 

матеріалу у вільний від обов’язкових занять час, але її зміст визначається 

робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. 

Самостійна робота студента з дисципліни ―Судова експертиза‖ 

включає:  

- поглиблене вивчення питань з кожної теми, враховуючи і ті, що 

виносяться на обговорення на семінарському занятті;  

- пошук та аналіз додаткової рекомендованої літератури для виконання 

індивідуальних завдань; 

- есе (реферат); 

- реферування наукової літератури; 

- виконання практичних завдань. 

Самостійна робота повинна здійснюватися студентами на підставі 

вивчення теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих 

підручників і навчальних посібників з дотриманням затвердженого плану. 

Обов’язковим елементом такої роботи є вивчення теоретичних положень. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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Варіантність форм самопідготовки залежить від виду навчальної 

дисципліни і може мати наступний зміст. 

По-перше, додаткове вивчення окремих питань, які не викладаються 

лектором під час проведення лекційних занять або тих, які тільки 

аналізуються в обмеженому обсязі. Саме тому, першу частину завдань для 

самостійної роботи студента складають питання, що виносяться на 

семінарське заняття, які вимагають більш детального самостійного засвоєння 

і відображення у базовому конспекті лекцій. Крім того, в процесі викладання 

теоретичного курсу, виникає потреба у зверненні студентів до окремих 

теоретичних питань, які детально вивчаються при ознайомленні з іншими 

курсами, зокрема такими як кримінальне право, кримінальне процесуальне 

право, цивільне право, адміністративне право, криміналістика, судова 

медицина, судова психіатрія та інші. Саме тому деякі питання для 

самостійної підготовки орієнтовані на звернення до вивчених вже дисциплін, 

що стає підґрунтям для більш глибокого і системного засвоєння інформації 

при вивченні навчальної дисципліни «Судова експертиза».  

По – друге, щодо питань, які не досліджувалися у процесі викладання 

лекційного курсу, може застосовуватися така форма самостійної роботи як 

рефератне викладення змісту на підставі самостійного вивчення теоретичних 

положень з використанням монографічних досліджень, підручників та 

навчальних посібників з відповідного питання. З огляду на специфіку 

гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов’язковому оприлюдненню 

під час проведення семінарського заняття за відповідною темою і 

подальшого їх обговорення. З метою підвищення уваги студентів до змісту 

рефератів обговорюванні питання включаються в тематику наступних 

семінарських занять для всіх студентів академічної групи. Відповідно, окремі 

питання для самостійної роботи можуть розглядатися як теми рефератів. 

Обсяг реферату не повинен перевищувати 20 сторінок і містити детальний 

аналіз обраної теми з використанням нормативних джерел, навчальної та 

наукової (наукові статті, тези конференцій, монографії) літератури з 

обов’язковими посиланнями на використані джерела. За результатом захисту 

реферату студент отримує оцінку, яка враховує рівень виконання письмової 

роботи та рівень захисту реферату. Під час захисту реферату студент 

напрацьовує вміння та навички, які будуть використовуватися під час 

захисту випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи.  

По-третє, перш, ніж приступити до безпосереднього виконання 

практичних завдань контрольної роботи, студенту необхідно: 

- повторити відповідні розділи криміналістики, вивчити відповідну 

довідкову і нормативну літературу, що стосується судових експертиз та за 

допомогою самоконтролю перевірити якість засвоєння прочитаного 

матеріалу; 

- уважно прочитати завдання, яке підлягає виконанню. 
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Пропоновані фабули складаються з двох частин. 

Перша частина, яка відповідає первісному етапу розслідування 

злочину, являє собою фрагмент протоколу огляду місця події, в якому 

описуються різні сліди, виявлені в процесі проведення огляду. Особливість 

завдання полягає в тому, що крім слідів злочину, описаних в протоколі 

огляду місця події, студенти повинні визначити ті об'єкти, на яких, виходячи 

з фабули, могли зберегтися невидимі сліди, наприклад, мікрооб'єкти різної 

природи, сліди рук і ін. В цьому розділі акцент робиться на рішення 

діагностичних завдань, спрямованих на встановлення виду об'єкта, яким 

утворені сліди злочину. Інформація, отримана в результаті експертного 

дослідження, необхідна для розшуку зазначених об'єктів. Крім того, повинні 

формулюватися питання щодо встановлення механізму утворення слідів, 

встановлення якого використовується для визначення механізму скоєння 

злочину в цілому. 

Друга частина фабули відповідає подальшому етапу розслідування і в 

ній вказуються об'єкти (підозрювані особи), які виявлені в ході розслідування 

і підлягають перевірці. Завдання полягає в правильному визначенні 

ідентифікованого об'єкта, способу відбору зразків для порівняльного 

дослідження, кількості зразків, формулюванні ідентифікаційних завдань. 

Пропоновані фабули складені таким чином, що вимагають 

комплексного підходу по дослідженню виявлених слідів, призначенням 4-6 

видів експертиз і формулювання питань експертам різних спеціальностей. 

Після кожної частини студентами повинно бути виконано наступне 

завдання: 

1.    Визначити спосіб вилучення слідів (речових доказів) з місця події. 

2. Визначити вид судових експертиз, які призначаються для 

дослідження вилучених слідів. 

3.    Сформулювати питання експерту. 

 

2.1 Тема 1. Теоретичні основи судової експертології. 

 

План семінарського заняття 

1. Історія розвитку судової експертології. 

2. Судова експертологія як наука, її мета, об’єкт, предмет. 

3. Структура судової експертології. 

4. Завдання судової експертології. 

5. Поняття судової експертизи. 

6. Предмет та об’єкти судової експертизи. 

7. Суб’єкти судової експертизи. 

8. Взаємозв’язок навчальної дисципліни «Судова експертиза» з 
іншими галузями наукового знання. 
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Використання положень філософії, логіки, психології, етики та 
інших суспільних наук у розвитку теорії судової експертизи, розробці засобів 
і методів експертних досліджень. 

2. Поняття та сутність методології судової експертизи. Теорія 
відображення як методологічна основа формування криміналістичних знань і 
розробки прийомів та засобів роботи з джерелами доказової інформації. 
Співвідношення теорії та практики у експертно-криміналістичному пізнанні.  

3. Подія злочину як процес взаємодії та слідоутворення. Види 
взаємодії (механічне, фізичне, хімічне, біологічне) та їх криміналістична 
характеристика.  

4. Основи механізму слідоутворення при механічній взаємодії: 
деформація, формування, перерозподіл, розподілення, руйнування, 
структурні зміни. 

 

Теми есе (рефератів) 

1. Закони та принципи розвитку загальної теорії судової експертизи.  

2. Механізм взаємодії причетних до обставин злочину матеріальних 
об’єктів як самостійний об’єкт експертного дослідження. 

3. Історія розвитку судової експертизи у європейських країнах. 

 

Практичні завдання 

 

1) Початковий етап розслідування. 

За повідомленням завідуючого складом ТОВ "Агрофірма Ворскла" в 

ніч на 24 вересня 2016 року зі складу скоєно розкрадання насіннєвого зерна. 

Оглядом місця події встановлено наступне. 

Двері складу зламані. Один з металевих стрижнів, на якому кріпилася 

поперечна металева планка з навісним замком, вирваний з місця кріплення на  

дверях. Поблизу місця кріплення на поверхні двері є об'ємний слід тиску. 

Дужка іншого навісного замка дверей перепиляна. На землі під замком 

виявлена металева тирса. На ручці дверей виявлені два чітких сліди пальців 

руки. 

Усередині складу, де на підлозі розсипано порошкоподібне добриво 

білого кольору, є слід-відшарування взуття для правої ноги. У місці, де 

розташовано зерно, виявлений мішок, що не належить працівникам складу. 

Мішок виготовлений з матерії синього кольору, має латки з матерії чорного 

кольору, пришиті машинним швом. 

Від воріт складу в напрямку автотраси на зораному полі виявлені 

об'ємні сліди коліс, копит коня, доріжка слідів з 8 чіткими слідами взуття. 

2) Наступний етап розслідування. 

 У скоєнні злочину підозрюється житель м.Водяне гр. Рудик К.В., в 

будинку якого виявлені: віз, кінь, мішки з зерном, різні інструменти (лом, 

ножівка), швейна машина. 
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Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 // Офіційний вісник 

України. – 2012. - № 91. – Ст. 3697. 

9. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 жовтня 2003 року N 8 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1. – 

Ст. 5. 

10. Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 року N 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

11. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. 

від 25 травня 1998 р. N 15) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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12. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, 

передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого 

злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: 

Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

Література 

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3-х томах. Т. 1: Общая 

теория криминалистики, -М: Юристь, 1997 – 404с. 

2. Криминалистика: Учебник // Под ред. В.А. Образцова. – М., 2000 

– 757с. 

3. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Доп 

міністерством освіти і науки України // Нац. юридична академія ім. 

Я. Мудрого; Ред: В.Ю. Шепітько. – Київ: Ін-Юре, 2004 – 725с. 

4. Когутич І. І. Криміналістика: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2008.- 888 с. 

5. Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві: [навчальний 

посібник] / Р. Ю. Савонюк; За ред. О. М. Бандурки. – Сімферополь: Доля, 

2003. – 183 с. 

6. Криміналістика. Академічний курс: підручник /Т.В. 

Варфоломєєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. – К.:Юрінком Інтер, 2011. 

– 504 с. 

7. Експертизи в судовій практиці. К., „Либідь‖ 1993. –196 c. 

 

2.2 Тема 2. Організаційне забезпечення судово-експертної діяльності. 
Класифікація та сучасні можливості судових експертиз. 

 

План семінарського заняття 

1. Місце та роль судової експертизиа в системі експертиз. Ознаки 
судової експертизи. 

2. Система експертних установ. Організація, структура і функції 
судово-експертних установ системи МВС, МЮ, МОЗ України. 

3. Характеристика судово-експертної діяльності. 

4. Мета та завдання судово-експертної діяльності. 

5. Принципи судово-експертної діяльності та їх характеристика. 

6. Класифікація судових експертиз. 

7. Формування нових видів судових експертиз. 

8. Характеристика нормативно – правових актів, що регламентують 
судово-експертну діяльність в Україні. 
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Методологічні основи судово-експертної діяльності. 

2. Вчення про суб’єктів правовідносин, що виникають при здійсненні 
судово-експертної діяльності. 

3. Судовий експерт як головний суб’єкт судово-експертної діяльності.  

4. Повноваження керівників експертних установ. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Категорії судових експертів. Присвоєння кваліфікації судового 
експерта. 

2. Механізм здійснення судово-експертної діяльності. 

3. Характеристика методів дослідження в експертній діяльності. 

4. Взаємодія експерта і слідчого в процесі підготовки та проведення 
експертизи.  

 

Практичні завдання 

 

1) Початковий етап розслідування. 

На трасі Чернігів-Київ невстановленим транспортним засобом скоєно 

наїзд на гр. Омельченка С.В., який рухався на велосипеді. Від отриманих 

травм потерпілий помер. При огляді місця події та трупа встановлено 

наступне: одяг потерпілого пошкоджена; в декількох метрах від трупа 

перебуває мішок з сіном, а на його поверхні видно чіткий слід-відбиток 

протектора автомобіля. На полотні дороги є частки скла і лакофарбового 

покриття. Заднє колесо і рама велосипеда деформовані. 

2) Наступний етап розслідування 

За підозрою в скоєнні злочину затримано власника мотоцикла «Ямаха» 

гр. Гриненка С.Р. Оглядом мотоцикла встановлено: 

- вітрове скло мотоцикла розбите; 

- розбитий розсіювач фари; 

- є счеса лакофарбового покриття на крилі переднього колеса; 

- є счеса металу на лівій дузі безпеки. 

 

Рекомендована література 

 

            Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – К., 1996. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року зі змінами та доповненнями станом на 22 грудня 2017 року. – К., 2017. 

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 

березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. – Ст. 

303. 
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4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 28. – Ст. 232. 

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. - № 62. – Ст. 2509. 

6. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі 

речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена наказом 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної податкова адміністрації України, Служби безпеки України, 

Верховного Суду України, Державної судова адміністрації України від 27 

серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 

науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових 

експертиз // Наказ Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р. 

8. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних 

з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна 

під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 // Офіційний вісник 

України. – 2012. - № 91. – Ст. 3697. 

9. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 жовтня 2003 року N 8 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1. – 

Ст. 5. 

10. Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 року N 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

11. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. 

від 25 травня 1998 р. N 15) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

12. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, 

передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого 

злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: 

Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

Література 

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3-х томах. Т. 1: Общая 

теория криминалистики, -М: Юристь, 1997 – 404с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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2. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и 

технических наук в уголовном судопроизводстве / В.И. Гончаренко. – К., 

1980. – 157 с.  

3. Грузкова В.Г. О классификации судебных экспертиз в судебной 

экспертологии // Проблемы криминалистики и судебной экспертизы. — 

Харьков: Право, 2002. — Вып. 2. — С. 76-79. 

4. Криминалистика: Учебник // Под ред. В.А. Образцова. – М., 2000 

– 757с. 

5. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Доп 

міністерством освіти і науки України // Нац. юридична академія ім. 

Я. Мудрого; Ред: В.Ю. Шепітько. – Київ: Ін-Юре, 2004 – 725с. 

6. Когутич І. І. Криміналістика: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2008.- 888 с. 

7. Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві: [навчальний 

посібник] / Р. Ю. Савонюк; За ред. О. М. Бандурки. – Сімферополь: Доля, 

2003. – 183 с. 

8. Криміналістика. Академічний курс: підручник /Т.В. 

Варфоломєєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. – К.:Юрінком Інтер, 2011. 

– 504 с. 

9. Експертизи в судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка.— 

К.: Юрінком Інтер, 2005.— 386 с. 

2.3 Тема 3. Експертна технологія. Висновок експерта як джерело 
доказів. 

План семінарського заняття 

1. Поняття, завдання, значення та форми використання спеціальних 
знань у кримінальному судочинстві. Застосування спеціальних знань як 
форма реалізації науково-технічних досліджень у процесі попередження та 
розслідування злочинів. 

2. Підготовка до проведення експертизи. Вибір експерта 
(експертного закладу). Порядок призначення експертизи. Фактичні та 
юридичні підстави призначення судової експертизи.  

3. Структура висновку експерта. Вступна частина. Описання 
об’єктів та їх ознак. Правила складання дослідницької частини. Описання 
процесу дослідження. Викладення підсумків дослідження. Наукове 
обґрунтування встановлених фактів. Формулювання висновків.  

4. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до 
них. Правила і тактика отримання зразків.  

5. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та 
комплексної експертиз.  

6. Висновок експерта як джерело судового доказу. Зміст та форма 
висновку експерта.  
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Висновок експерта як документ, що відображає хід та підсумки 
дослідження. 

2. Особливості структури експертного висновку при проведенні 
експертизи кількома експертами однієї спеціальності та різних 
спеціальностей. 

3. Принципи формулювання висновків експерта. 

4. Ілюстративний матеріал експертного висновку. 

5. Контроль за виконанням експертиз. Рецензування висновків 
експертиз. 

 

 Теми есе (рефератів) 

 

1. Забезпечення законності та норм етики при отриманні зразків для 
експертного дослідження.   

2. Співвідношення компетенції та можливостей слідчого, 
спеціаліста і експерта у використанні спеціальних знань при дослідженні 
слідів та речових доказів. 

3. Оцінка висновку експерта слідчим, судом та використання 
експертних даних у розкритті та розслідуванні злочинів. 

4. Проблема використання у кримінальному судочинстві висновків 
альтернативної експертизи. 

 

Практичні завдання 

 

1) Початковий етап розслідування. 

У жовтні 2017 року у міському парку "Кам'яна квітка" м.Котовськ 

виявлений труп Сіренко К.Н. зі слідами насильницької смерті. Труп 

оголений. Одяг потерпілої розірваний. Поруч з тілом знаходиться шарф, 

туфлі, сумка. На одязі і в волоссі на голові потерпілої виявлені частинки 

рослинного походження. На одязі є грунтові нашарування, сліди сперми. 

Шия трупа стягнута мідним дротом з полімерною ізоляцією червоного 

кольору. 

На місці події виявлений гудзик коричневого кольору, в ґудзику - нитки 

чорного кольору, до яких прикріплений шматок матерії сірого кольору. 

2) Наступний етап розслідування. 

За свідченнями свідків у Сіренко К.Н.  зник золотий ланцюжок з 

кулоном з рубіна. Сережки і перстень, які становлять комплект з кулоном, 

вилучені за місцем проживання Сіренко К.Н.  

За підозрою у вчиненні злочину затримано гр.Гончаренко І.П. Під час 

обшуку на квартирі Гончаренко І.П. виявлена ланцюжок з металу жовтого 

кольору з кулоном з каменю червоного кольору; дроти, в тому числі в 

ізоляції червоного кольору; сіра сорочка, на якій відсутній один гудзик. 
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3 . Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 березня 
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6 . Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі 
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Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 // Офіційний вісник 

України. – 2012. - № 91. – Ст. 3697. 

9 . Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 жовтня 2003 року N 8 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1. – 

Ст. 5. 

10 Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 року N 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

11 Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. 

від 25 травня 1998 р. N 15) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

12 Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, 

передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого 

http://zakon2.rada.gov.ua/


 

 

26 

 

злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: 

Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

Література 

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. — М.: Юристъ, 1979. — 

Т.2 Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — 408 с. 

2. Бондарь М.Е. Роль методики исследования в теории и практике 

судебной экспертизы // Теорія і практика судової експертизи і 

криміналістики. — X.: Право, 2002. — Вип. 2. — С. 171-175. 

3. Винберг А.И., Шляхов А.Р. Общая характеристика методов 

экспертного исследования // Общее учение о методах судебной экспертизы: 

Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. — М., 1977. — Вып. 28. — С. 16. 

4. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учеб. — М.: 

Право и закон, 2002. — 318 с. 

5. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний 

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

6. Михеенко М.М. Доказывание в современном уголовном 

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

7. Орлов Ю.К. Формы и выводы эксперта. — М.: ВНИИСЭ, 1981. 

— 96 с. 

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

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

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

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

10. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — 

М.: Юрид. лит., 1979. — 168 с.  

11. Щербаковский М.Г. Принципы создания судебно-экспертных 

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

2003. 

12. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное 

обоснование. — М., 1967. — 219 с. 

13. Экспертная криминалистическая идентификация // 

Теоретические основы. — М.: ВНИИСЭ, 1996. — Вып. 1. — 218 с. 

14. Энциклопедия судебной экспертизы. — М.: БЕК, 1999. — 316 с. 

 

2.4  Тема 4. Організація провадження та можливості трасологічних 

експертиз. 

План семінарського заняття 

1. Загальні завдання, підвиди, об’єкти судово-трасологінчої 

експертизи при вирішенні ідентифікаційних і неідентифікаційних завдань. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://eln.stu.cn.ua/mod/resource/view.php?id=22389
http://eln.stu.cn.ua/mod/resource/view.php?id=22389
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2. Завдання, об’єкти, орієнтовні питання судової 

дактилоскопічної експертизи. 

3. Завдання, об’єкти і порівняльні зразки, орієнтовні питання 

судової експертизи слідів ніг та взуття людини. 

4. Предмет, завдання, орієнтовні питання, об’єкти судової 

експертизи слідів знарядь злому, інструментів та засобів виробництва 

масових виробів. 

5. Предмет, об’єкти, завдання, орієнтовні питання судової 

експертизи цілого за частинами. 

6. Завдання, об’єкти, орієнтовні питання судової експертизи вузлів. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Організація та можливості проведення трасологічних досліджень в 

експертних установах України. 

2. Предмет, завдання, орієнтовні питання, об’єкти і порівняльні 

матеріали судової експертизи слідів зубів людини. 

3. Головні завдання, об’єкти, орієнтовні питання судової експертизи 

замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв. 

4. Завдання, об’єкти, орієнтовні питання судової експертизи рельєфних 

знаків. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Сучасний стан і тенденції розвитку трасологічної експертизи в 

Україні. 

2. Види трасологічних експертиз. 

 

Практичні завдання 

 

1) Початковий етап розслідування. 

На ім'я гр.Огаркової К.Б. від невідомої особи надійшов лист з 

рукописним текстом загрозливого змісту. Через кілька днів була здійснена 

спроба підпалу будинку, в якому проживає гр. Огаркова К.Б. 

Після ліквідації пожежі під час огляду місця події в літній кухні, в 

осередку пожежі були виявлені ціла пляшка з рідиною, яка видає різкий 

запах, а також уламки (частки) розбитої пляшки, залишки згорілої матерії, 

обмотані металевим дротом. На газоні поруч з кухнею виявлені кілька 

об'ємних слідів взуття. 

2) Наступний етап розслідування. 

За підозрою в підпалі звинувачується колишній співмешканець 

Огаркової К.Б. гр.Пятков С.Ю. Під час обшуку в його будинку виявлені та 

вилучені: каністра з бензином, відрізки різних тканин, шматки дроту, гумові 

чоботи та шкіряні ботинки. 
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року зі змінами та доповненнями станом на 22 грудня 2017 року. – К., 2017. 

3.  Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 

березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. – Ст. 

303. 
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Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 // Офіційний вісник 
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9.  Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист 

у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 жовтня 2003 року N 8 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1. – 

Ст. 5. 

10. Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 року N 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

11. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. 
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України у кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 
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12. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, 

передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого 

злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: 

Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

Література 
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криміналістики. — X.: Право, 2002. — Вип. 2. — С. 171-175. 
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Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. — М., 1977. — Вып. 28. — С. 16. 

4. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учеб. — М.: 

Право и закон, 2002. — 318 с. 

5. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний 

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

6. Михеенко М.М. Доказывание в современном уголовном 

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

7. Орлов Ю.К. Формы и выводы эксперта. — М.: ВНИИСЭ, 1981. 

— 96 с. 

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

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

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

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

10. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — 

М.: Юрид. лит., 1979. — 168 с.  

11. Щербаковский М.Г. Принципы создания судебно-экспертных 

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

2003. 

12. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное 

обоснование. — М., 1967. — 219 с. 

13. Экспертная криминалистическая идентификация // 

Теоретические основы. — М.: ВНИИСЭ, 1996. — Вып. 1. — 218 с. 

2.5 Тема 5. Організація провадження та можливості балістичних 
досліджень. 

План семінарського заняття 

1. Предмет, завдання судово-балістичної експертизи. 
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2. Орієнтовні питання судово-балістичної експертизи стосовно 

встановлення тотожності та встановлення видової (родової, групової) 

ідентифікації. 

3. Неідентифікаційні орієнтовні питання судово-балістичної 

експертизи стосовно вивчення матеріальних частин предметів (пристроїв) та 

їхнього технічного стану. 

4. Орієнтовні питання судово-балістичної експертизи стосовно 

визначення бойових якостей, пробивної дії, максимальної дальності польоту 

снаряда, прицільної дальності і швидкості пострілів. 

5. Орієнтовні питання ідентифікаційної судово-балістичної 

експертизи боєприпасів. 

6. Об’єкти судово-балістичної експертизи та додатки, які повинні 

надаватися експертові при призначенні цієї експертизи. 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1.  Характеристика методів дослідження при проведенні судово-

балістичної експертизи. 

2. Орієнтовні питання неідентифікаційної судово-балістичної експертизи 

боєприпасів. 

3.      Експертиза холодної зброї. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Психологічна характеристика особистості засуджених та їх 

адаптаційних можливостей. 

2.  Методи психологічного впливу на засуджених. 

 

Практичні завдання 

 

1) Початковий етап розслідування. 

 7 квітня 2016 року на автодорозі Ізюм-Харків скоєно розбійний напад на 

водія автомобіля Тойота д.н. СВ 96-75 ХА гр.Котіка О.Д. Під час огляду з 

автомобіля вилучено саморобну кулю, пиж у вигляді шматка газети, 

картонну прокладку. Поруч з автомобілем, на відстані 1 метр 15 сантіметрів, 

виявлено стріляну гільзу в картонному корпусі. 

20 травня 1998 року на 35 км тієї ж траси виявлений автомобіль ГАЗ-24 

р.н. ХМ 06-39 АА, в якому знаходиться труп водія гр.Трушнікова Л.Д. з 

наскрізним вогнепальним пораненням шиї. З автомобіля вилучено саморобну 

кулю, пиж у вигляді обривка паперу, на якому є машинописний текст, 

картонну прокладку; поблизу автомобіля - стріляну гільзу в картонному 

корпусі. 

2) Наступний етап розслідування. 

В якості підозрюваних затримані брати Дрьоміни. При обшуку їх 

приватного домоволодіння виявлено: споряджені патрони для мисливських 
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рушниць; в банці розсипом - кулі, порох, прокладки; мисливську 

рушницю; обріз; саморобний пристрій, схожий за формою на пістолет. 

У гаражі знаходився шматок високовольтного кабелю зі свинцевою 

ізоляцією; металеві пластини з заглибленнями циліндричної форми; 

саморобна піч; старі газети; папір з машинописним текстом. 

 

Рекомендована література 
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березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. – Ст. 

303. 

4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 28. – Ст. 232. 

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. - № 62. – Ст. 2509. 

6. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі 

речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена наказом 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної податкова адміністрації України, Служби безпеки України, 

Верховного Суду України, Державної судова адміністрації України від 27 

серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 

науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових 

експертиз // Наказ Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р. 

8. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних 

з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна 

під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 // Офіційний вісник 

України. – 2012. - № 91. – Ст. 3697. 

9. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 жовтня 2003 року N 8 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1. – 

Ст. 5. 

10. Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 
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1996 року N 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

11. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. 

від 25 травня 1998 р. N 15) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

12. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, 

передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого 

злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: 

Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 
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2.6 Тема 6. Організація провадження та можливості  
криміналістичних досліджень документів. 

 

План семінарського заняття 

1. Наукові основи, предмет, завдання, об’єкти дослідження і 

порівняльні зразки судової почеркознавчої експертизи. 

2. Орієнтовний перелік питань, що можуть вирішуватись 

ідентифікаційною і діагностичною судовою почеркознавчою експертизою. 

3. Кількість вільних і експериментальних зразків підпису при 

дослідженні підпису від імені конкретної особи, від імені певної особи, що 

виконані іншою особою.  

4. Особливості дослідження великої кількості підписів. 

5. Наукові основи, завдання, предмет, об’єкт та орієнтовні питання 

судової авторознавчої експертизи. Порівняльні матеріали, які повинні 

надаватись на судову авторознавчу експертизу. 

6. Технічна експертиза документів: основні завдання, об’єкти 

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Технічна експертиза документів та її види. 

2. Особливості призначення та проведення експертизи реквізитів 

документів. Орієнтовний перелік питань, що можуть вирішуватись експертом 

3.  Особливості призначення та проведення експертизи друкарських 

форм. Орієнтовний перелік питань, що підлягають вирішенню експертом. 

4. Особливості призначення та проведення експертизи матеріалів 

документів. Орієнтовний перелік питань, що підлягають вирішенню 

експертом. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Техніко-криміналістичне дослідження встановлення послідовності 

частин документу.  

2. Техніко-криміналістичне дослідження грошей та цінних паперів. 

3. Технічна експертиза підписів. 

 

Практичні завдання 

 

1) Початковий етап розслідування. 

У ніч на 10 грудня 2017 р. у сел. Пісочин скоєно проникнення до аптеки 

№7. 

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

мм, що огороджують вікно, розділені і загнуті вгору. На вістрі одного із 
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прутів виявлений шматок матерії розмірами 1х2 см. Скло вікна видавлено, 

оскільки знаходяться всередині приміщення. На одному з уламків є слід-

нашарування пальця і долоні поверхні руки. Дроти сигналізації розрізані. 

Всередині приміщення на панелі стіни, пофарбованої фарбою синього 

кольору, на висоті 1,4 м. від підлоги є динамічний слід відшарування. 

Сейф, пофарбований фарбою зеленого кольору, зламаний. Дверцята, 

замок сейфа деформовані, на них є об'ємні сліди тиску. У сейфі виявлено 

металевий шматочок розміром 2х4 мм., якого до виявлення слідів 

проникнення події не було. 

З бутлі, розташованої усередині сейфа, викрадено три з п’яти літрів 

рідини, що представляє спиртову настойку з декількох видів трав. Викрадено 

кілька пачок упаковок з таблетками "Еленіум", "Феназіпан". 

2) Наступний етап розслідування. 

У скоєнні злочину підозрюється робочий вагоноремонтного заводу 

гр.Івакін С.В. В ході обшуку в будинку підозрюваного виявлені: таблетки 

розсипом, 3-літрова банка з рідиною зеленуватого кольору із запахом спирту, 

інструменти (плоскогубці, ломик, кусачки). У цеху, де працює Івакін, 

вилучені інструменти - 3 ручних різаки по металу. 

 

Рекомендована література 

 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – К., 1996. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року зі змінами та доповненнями станом на 22 грудня 2017 року. – К., 2017. 

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 

березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. – Ст. 

303. 

4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 28. – Ст. 232. 

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. - № 62. – Ст. 2509. 

6. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі 

речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена наказом 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної податкова адміністрації України, Служби безпеки України, 

Верховного Суду України, Державної судова адміністрації України від 27 

серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 

науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових 

експертиз // Наказ Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р. 
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8. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, 

їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, 

пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово 

вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 // 

Офіційний вісник України. – 2012. - № 91. – Ст. 3697. 

9. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 жовтня 2003 року N 8 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1. – 

Ст. 5. 

10. Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 року N 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

11. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. 

від 25 травня 1998 р. N 15) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

12. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, 

передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого 

злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: 

Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 
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судопроизводстве. — К.: Вища шк., 1984. — 276 с. 

7. Орлов Ю.К. Формы и выводы эксперта. — М.: ВНИИСЭ, 1981. 
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9. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-

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

270 с. 

10. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — 

М.: Юрид. лит., 1979. — 168 с.  

11. Щербаковский М.Г. Принципы создания судебно-экспертных 

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

2003. 

12. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное 
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2.7 Тема 7. Судово-медична експертиза тілесних ушкоджень.  

 

План семінарського заняття 

1. Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи 

потерпілих, обвинувачених та інших осіб. 

2. Судово-медична танатологія як наука про вмирання. 

3. Ранні  трупні  прояви  та  їх судово-медичне значення: трупні плями; 

трупне задубіння; охолодження трупа; трупне висихання;  аутоліз. 

4. Пізні трупні прояви та їх значення в експертній практиці: гниття 

трупа; ушкодження та знищення  трупів комахами, тваринами, птахами; 

природне консервування трупа (муміфікація, жировіск, торф'яне дублення). 

5. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Експертиза стану здоров'я, штучних хвороб та самоушкоджень. 

2. Стадії довготривалого вмирання, їх визначення. 

3. Огляд трупа на місці його виявлення. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Періоди настання смерті та їх дослідження в судово-медичній 

танатології.  

2. Судово-медична діагностика давності настання смерті.  

 

Практичні завдання 

1) Початковий етап розслідування. 
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У квітні 2007 р працівниця хлібозаводу №9 м.Харкова гр.Літвінова 

Г.П. вступила в злочинну змову з водієм автомобіля ГАЗ-53 №51-38 ХКМ 

того ж підприємства гр.Куріциним Е.Ф. 

Литвинова Г.П. використовуючи доручення, заповнене рукописним 

текстом і маючи зразки підписів від імені директора заводу Александрова 

Г.В. та головного бухгалтера Віктюка С.Р., відбитки печатки цієї ж 

організації, і повідомлення про оплату рахунку в АКБ «Аваль», заповнене 

машинописним текстом, що має відбиток штампа банку, отримала на базі 

будматеріалів 20 тон цементу. Цемент був реалізований, а виручені гроші 

Литвинова і Куріцин привласнили. 

Під час обшуку в машині Куріцина Е.Ф. виявлені шляхові листи, в яких 

в графі "Маршрут руху" спостерігаються закреслені записи, що 

відрізняються від інших кольором барвника; в кузові - частинки речовини 

сірого кольору. 

2) Наступний етап розслідування. 

У відділі хлібозаводу, де працювала Литвинова Г.П., є три принтера: 

матричний «LX-300», струменевий «Epson Stylus Color 800», лазерний «HP 

LaserJet 1100». 

За місцем проживання Литвинової Г.П. під час обшуку вилучені бланки 

довіреностей, платіжних документів, кліше печаток і штампів. 
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3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 

березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. – Ст. 

303. 

4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 28. – Ст. 232. 

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. - № 62. – Ст. 2509. 
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Верховного Суду України, Державної судова адміністрації України від 27 

серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 
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7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз 

та науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення 

судових експертиз // Наказ Міністерства юстиції України №53/5 від 

08.10.1998 р. 

8. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних 

з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна 

під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 // Офіційний вісник 

України. – 2012. - № 91. – Ст. 3697. 

9. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 жовтня 2003 року N 8 // Юридичний вісник України. – 2004. – № 1. – 

Ст. 5. 

10. Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 

1996 року N 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у 

кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

11. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. 

від 25 травня 1998 р. N 15) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах. – Х.: Одісей, 2003. 

12. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, 

передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого 

злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: 

Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 
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10. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — 

М.: Юрид. лит., 1979. — 168 с.  

11. Щербаковский М.Г. Принципы создания судебно-экспертных 

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

2003. 

12. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное 
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2.8 Тема 8. Судово-психіатрична та судово-психологічна експертизи. 
 

План семінарського заняття 

1. Правові та наукові засади судово-психіатричної експертизи. 

Загальна характеристика судово-психіатричної експертизи, фактичні та 

юридичні підстави її призначення.  

2. Предмет і основні завдання судово-психіатричної експертизи. Межі 

компетенції судово-психіатричної експертизи. Особливості підготовки 

матеріалів, які направляються для проведення судово-психіатричної експертизи. 

3. Процесуальні аспекти організації і проведення судово- 

психіатричних експертиз. Права і обов'язки експерта.  

4. Висновок судово-психіатричної експертизи, структурна, зміст та 

кримінально-правове значення.  

5. Відмінність судово-психологічної експертизи від судово-

психіатричної експертизи. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Судово-психологічні експертизи індивідуально-психологічних 

якостей особистості. Оцінка особистісної самосвідомості. Оцінка 

особистісної мотивації. Оцінка рис характеру. 

2. Предмет, підстави призначення та завдання судово-

психологічних експертиз свідків і потерпілих для з'ясування здатності та 

можливості правильно сприймати юридично значущі події та давати 

свідчення на різних стадіях кримінального процесу. 
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3. Експертна оцінка здатності неповнолітніх і осіб з психічними 

аномаліями давати свідчення. 

4. Судово-психологічні експертизи якостей особистості при 

групових правопорушеннях. 

5. Загальні особливості судово-психологічних експертиз неповно-

літніх.  

6. Основні аспекти судово-психологічних експертиз психічного 

стану неповнолітніх.  

7. Посмертна судово-психологічна експертиза психічного стану 

осіб. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Посмертна комплексна судова психолого-психіатрична 

експертиза. 

2. Харакетристика індивідуально-психологічних факторів 

суїцидального ризику.  

3. Нормативно-правові акти, що регламентують порядок 

призначення та проведення судово-психіатричних експертиз. 

4. Нормативно-правові акти, що регламентують порядок 

призначення та проведення судово-психологічних експертиз. 

 

Практичні завдання 

 

1) Початковий етап розслідування. 

18 квітня 2005 р. Кошкін Л.В. виявлений в своїй квартирі, де він 

проживав один, з вогнепальною раною в голові. Труп лежав на ліжку на 

спині. Праворуч від нього знаходилась двоствольна мисливська рушниця, 

стволами спрямована до голови. У правом стовбурі стріляна гільза. До 

спускового гачка прикріплена нитка чорного кольору, яка через задню 

спинку ліжка тягнеться до лівої руки трупа. Одяг на трупі має розриви 

спереду і ззаду. 

На тумбочці біля ліжка лежить аркуш паперу розміром 30х21см з 

текстом, що починається словами: «Мені набридло таке життя ...» і закінчує 

підписом «Кош ... (надалі не розбірливо)». Поруч кулькова ручка. У тумбочці 

розкидані таблетки білого і зеленого кольору, лежить шприц і кілька голок, 

на поверхні якого спостерігається наліт речовини коричневого кольору. 

У кухні на столі стоїть порожня пляшка з-під горілки, склянка, тарілка із 

залишками їжі. У раковині брудний посуд, кілька ножів, дві склянки. На 

плитці - каструлька із залишками рідини коричневого кольору. 

У стінній шафі - коробка з спорядженими патронами і порожні гільзи. 

2) Наступний етап розслідування. 

За свідченнями сусідів Кошкін Л.В. напередодні розпивав спиртні напої 

з Нестеровим В.Г. і Сухонос Т.К., які затримані. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 

 

1. Сутність і значення спеціальних знань у розслідуванні злочинів. 

2. Форми використання спеціальних знань під час розслідування 

злочинів. 

3. Поняття судової експертизи. Класифікація судових експертиз. 

4. Первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні 

експертизи. 

5. Суб’єкти судово-експертної діяльності. 

6. Система судово-експертних установ України. 

7. Права та обов’язки експерта. 

8. Підстави проведення експертизи. 

9. Клопотання про залучення експерта. 

10. Підготовка до призначення експертизи. 

11. Визначення питань, які підлягають вирішенню експертом. 

12. Підготовка об’єктів і отримання зразків для дослідження. 

13. Оформлення матеріалів для проведення експертиз (досліджень). 

14. Процесуальні підстави і порядок призначення судових експертиз 

у цивільному процесі. 

15. Структура постанови (ухвали) про призначення експертизи. 

16. Правила підготовки об’єктів і матеріалів для проведення судової 

експертизи та їх оформлення. 

17. Види криміналістичних експертиз. 

18. Почеркознавча експертиза: основні завдання, об’єкти 

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань.  

19. Авторознавча  експертиза:  основні  завдання,  об’єкти  

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань.  

20. Технічна експертиза документів: основні завдання, об’єкти 

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань.  

21. Трасологічна  експертиза:  основні  завдання,  об’єкти  

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань.  

22. Балістична  експертиза:  основні  завдання,  об’єкти  дослідження, 

орієнтовний перелік вирішуваних питань.  

23. Фототехнічна  експертиза:  основні  завдання,  об’єкти  

дослідження, орієнтовний перелік вирішуваних питань.  

24. Портретна  експертиза:  основні  завдання,  об’єкти  дослідження, 

орієнтовний перелік вирішуваних питань.  

25. Судово-експертне дослідження об’єктів біологічного 

походження. 

26.  Роль дослідження мікрооб’єктів у розслідуванні кримінальних 

правопорушень.  

27. Виявлення, вилучення та фіксація мікрооб’єктів при проведенні 

слідчих (розшукових) дій, попереднє дослідження мікрооб’єктів.  

28. Одорологічні дослідження.  
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29. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів.  

30. Поняття та сутність висновку експерта як єдиного 

процесуального документа.  

31. Висновок експерта, його структура та зміст.  

32. Оформлення додатків до висновку експерта (фототаблиць, 

креслень, схем, діаграм тощо).  

33. Види висновків експерта.  

34. Значення і роль категоричних та ймовірних висновків експерта в 

судово-слідчій практиці.  

35. Наукові критерії оцінки достовірності висновку експерта.  

36. Одержання роз’яснень або доповнень щодо отриманого висновку.  

37. Поняття експертних помилок, класифікація експертних помилок, 

їх причини та шляхи усунення.  

38. Використання висновку експерта у кримінальному процесі.  

39. Основні помилки, що допускаються під час призначення та 

проведення експертиз.  

40. Судово-психологічна експертиза на досудовому слідстві та в суді: 

сфера компетенції, види та підстави призначення.  

41. Методи та методики психологічного дослідження при проведенні 

судово-психологічної експертизи.  

42. Особливості проведення судово-психологічних експертиз за 

окремими категоріями справ: в кримінальному процесі, цивільному процесі, 

при розгляді справ про адміністративні правопорушення.  

43. Види судово-психологічних експертиз: первинні, додаткові, 

повторні.  

44. Прості та комплексні судово-психологічні експертизи. Різновиди 

комплексних експертиз.  

45. Історія розвитку судової експертології. 

46. Судова експертологія як наука, її мета, об’єкт, предмет. 

47. Структура судової експертології.  

48. Завдання судової експертології.  

49. Взаємозв’язок навчальної дисципліни «Судова експертиза» з 

іншими галузями наукового знання. 

50. Характеристика нормативно – правових актів, що регламентують 

судово-експертну діяльність в Україні. 

51. Підготовка до проведення експертизи. Вибір експерта 

(експертного закладу). Порядок призначення експертизи у кримінальному 

провадженні. Фактичні та юридичні підстави призначення судової 

експертизи.  

52. Структура висновку експерта. Вступна частина. Описання 

об’єктів та їх ознак. Правила складання дослідницької частини. Описання 

процесу дослідження. Викладення підсумків дослідження. Наукове 

обґрунтування встановлених фактів. Формулювання висновків.  



 

 

45 

 

53. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги 

до них. Правила і тактика отримання зразків.  

54. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та 

комплексної експертиз.  

55. Висновок експерта як джерело судового доказу. Зміст та форма 

висновку експерта.  

56.  Підстави, організація, методика проведення і документація 

експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб.  

57. Судово-медична танатологія як наука про вмирання.  

58. Ранні  трупні  прояви  та  їх судово-медичне значення: трупні 

плями; трупне задубіння; охолодження трупа; трупне висихання;  аутоліз.  

59. Пізні трупні прояви та їх значення в експертній практиці: гниття 

трупа; ушкодження та знищення  трупів комахами, тваринами, птахами; 

природне консервування трупа (муміфікація, жировіск, торф'яне дублення).  

60. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Правові та 

наукові засади судово-психіатричної експертизи. Загальна характеристика 

судово-психіатричної експертизи, фактичні та юридичні підстави її 

призначення.  

61. Предмет і основні завдання судово-псих психіатричної експертизи. 

Межі компетенції судово- психіатричної експертизи. Особливості підготовки 

матеріалів, які направляються для проведення судово- психіатричної експертизи. 

62. Процесуальні аспекти організації і проведення судово- 

психіатричних експертиз. Права і обов'язки експерта.  

63. Висновок судово-психіатричної експертизи, структура, зміст та 

кримінально-правове значення.  

64. Відмінність судово-психологічної експертизи від судово-

психіатричної експертизи. 

 

 

 

 

 


