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ВСТУП  

  
Програма навчальної дисципліни «Судові експертизи» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою  освітою першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 Право, освітня програма Право.  

  
1. Опис навчальної дисципліни  

  
            1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  
  
Метою викладання навчальної дисципліни «Судова експертологія» є забезпечення 

підготовки висококваліфікованих фахівців, отримання ними необхідного рівня 

знань, вмінь і навичок із залучення судових експертів у діяльності з розкриття, 

розслідування та попередження злочинів, а також у цивільному та 

адміністративному процесах.  

  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких загальних та 

предметних компетенцій:  

ЗК:  

- знати: понятійно-категоріальний апарат, об’єкт, предмет і методи «Судової 

експертизи»;  

- вміти: розширити знання про засоби і методи розкриття, розслідування і 

попередження злочинів;  

- володіти: навичками практичної діяльності в розкритті і розслідуванні 

злочинів, забезпеченні прав і свобод громадян; ПК:  

- знати: сучасну систему судових експертиз, їх можливості в дослідженні 

речових доказів, живих осіб, трупів та державні спеціалізовані експертні установи;  

- вміти: спілкуватися державною мовою з питань розслідування злочинів, 

вміння правильно, логічно, ясно формулювати свої думки з різних питань судової 

експертизи;  

- володіти навичками: здійснювати професійну діяльність у повній 

відповідності до закону, вміти складати відповідні процесуальні та інші документи 
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в процесі розслідування злочинів, правильно використовувати комплекс 

процесуальних і організаційних питань, пов’язаних з призначенням судових 

експертиз, вибором експертної установи чи приватного експерта, а також 

організацією проведення судових експертиз в державних експертних установах;   

1.3. Кількість кредитів – 5  

1.4. Загальна кількість годин – 150  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни  

  

Нормативна  

Денна форма навчання  Заочна (дистанційна)форма навчання  

Рік підготовки  

4-й  4-й  

Семестр  

8-й  8-й  

Лекції  

40 год.  8 год.  

Семінарські заняття  

 20 год.   4 год.  
Самостійна робота  

90 год.  138 год.  

  

1.6. Заплановані результати навчання знати:   

– поняття і види судових експертиз;  

– типові об’єкти та завдання, які вирішуються експертним дослідженням у 

кримінальних провадженнях;  

– систему державних спеціалізованих експертних установ України;  

– порядок підготовки та призначення судових експертиз;   
– способи оцінки висновку експерта; вміти:  

– застосовувати сучасну криміналістичну техніку для вилучення  
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речових доказів і зразків для проведення експертизи;  

– використовувати можливості судових експертиз під час розслідування 

кримінальних правопорушень;  

– аналізувати і оцінювати первісну інформацію про скоєне правопорушення, 

що відображається у слідах злочину, для прийняття рішення про призначення 

експертизи;   

– правильно використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, 

фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів 

слідчих (розшукових) дій;  

– використовувати при розслідуванні дані криміналістичних обліків; володіти 

навичками:  

– готовити  речові  докази  для  їх  зберігання  та  подальшого  

транспортування в експертну установу або експерту;  

– формулювати питання в постанові (ухвалі) про призначення експертиз, 

виходячи з обставин кримінальної, цивільної або адміністративної справи;   

– оцінювати висновок експерта як джерело доказів;  

– використовувати висновок експерта для встановлення обставин події;  

– оперативно виконувати дії, спрямовані на попередження злочинної 

діяльності.  

2. Тематичний план навчальної дисципліни  
  
Тема 1. Поняття спеціальних знань та обізнаної особи.  

Вступна лекція  
Поняття спеціальних знань: філософське, побутове та законодавче трактування. 
Сутність спеціальних знань. Співвідношення спеціальних, загальновідомих та 
правових знань. Способи отримання спеціальних знань.  
Учасники процесу і спеціальні знання. Підстави застосування спеціальних знань.   
Процесуальні та не процесуальні форми використання спеціальних знань.  Поняття 
обізнаної особи. Цілі залучення обізнаних осіб.  
  

Тема 2. Поняття судової експертизи.  
Вступна лекція  
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Нормативні документи, що регулюють судово-експертну діяльність. Закон України 
«Про Судову експертизу», Постанови Пленуму Верховного Суду України, 
процесуальні кодекси.  
Основні ознаки судової експертизи: застосування спеціальних знань; встановлення 
фактичних даних по справі (предмету правопорушення, суб'єкта правопорушення, 
об'єктивної і суб'єктивної сторони правопорушення); проведення науково-
обґрунтованого дослідження; проведення відповідно до вимог закону; дослідження 
об'єктів, які представлені сторонами, судом; проведення дослідження спеціальним 
суб'єктом - судовим експертом; оформлення дослідження у спеціальному 
процесуальному документі - висновку експерта.  
Відмінність судової експертизи від інших процесуальних і не процесуальних форм 
використання спеціальних знань та наукових досліджень.  
  
Тема 3. Організаційні основи судово-експертної діяльності.  
Інформаційна лекція Державні спеціалізовані експертні установи України. 
Структура експертнокриміналістичної служби Міністерства внутрішніх справ 
України.  Науководослідні судово-експертні установи Міністерства юстиції 
України. Судовомедичні установи Міністерства охорони здоров’я України. 
Судово-експертні установи Міністерства оборони України. Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби України.   
Функції державних спеціалізованих експертних установ України.  
Порядок проведення експертизи в експертній установі. Повноваження керівника 
експертної установи з організації провадження експертного дослідження по 
постанові слідчого, призначення нових експертиз і перевірки висновків експерта  
Підготовка судових експертів. Атестація судових експертів. Реєстр атестованих 
судових експертів.  
Реєстр методик проведення судових експертиз.  
  

Тема 4. Судовий експерт.  
Тематична лекція  

Категорії судових експертів. Атестовані судові експерти, фахівці як судові 
експерти.   
Загальні та індивідуальні вимоги до експерта як учасника процесу. Обставини, що 
виключають можливість обізнаної особи бути судовим експертом.  
Структура знань судового експерта: спеціальні базові знання материнських наук, 
спеціальні основні експертні знання, спеціальні додаткові експертні знання. 
Правові знання експерта.  
Обов'язки судового експерта. Права судового експерта. Експертна ініціатива. 
Експертна профілактична діяльність. Дії заборонені судовому експерту.   
Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна відповідальність судового експерта.   
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Поняття і зміст незалежності судового експерта.  
Компетенція та компетентність судового експерта.  
  
Тема 5. Наукові основи судових експертиз.  

Тематична лекція  
Об'єкти судових експертиз. Процесуальна класифікація об’єктів судових 
експертиз: об'єкти, які мають або не мають процесуального статусу; об'єкти, які 
представлені слідчим, судом, стороною захисту; отримані експертом, допоміжні. 
Наукова класифікація об’єктів судових експерти: об'єкти роду (виду), конкретної 
експертизи:   
Предмет судової експертизи. Предмет роду (виду) судової експертизи. Предмет 
конкретної експертизи.   
Експертні завдання, їх види. Ціль та зміст діагностичних експертних завдань.  
Ідентифікаційні експертні завдання. Мета і види експертної ідентифікації. 
Шуканий і перевіряємий об'єкти. Ідентифікація одиничного предмета по його 
матеріальним слідах-відбитках. Ідентифікація цілого об'єкта по відокремленим від 
нього частинам.  
Зразки для експертного дослідження, їх види, порядок і суб'єкти отримання. Вільні, 
експериментальні, умовно-вільні зразки. Вимоги, що пред'являються до зразків 
порівняння.  
Методи та методики експертного дослідження. Типові та кокретні методики.  
Класифікація методів експертного дослідження.  
Результати ідентифікаційного дослідження. Висновки про тотожність шуканого і 
перевіряємого об'єктів. Встановлення загальної родової або групової належності 
шуканого і перевіряємого об'єктів. Поняття «рід» і «група» в судовій експертизі.  
Форми висновків експерта. Загальні вимоги до висновків експерта. Класифікація 
висновків експерта.  
  
Тема 6. Класифікація судових експертиз.  

Тематична лекція Підстави класифікації судових експертиз.  
Характеристика процесуальних видів експертиз: первинні, додаткові, повторні, 
комісійні, комплексні експертизи.  
Система судових експертиз за галузями знань. Поняття класу, роду, виду судових 
експертиз.  
Класи судових експертиз. Характеристика типових об’єктів та задач: 
криміналістичні; інженерно-технічні; економічні; товарознавчі; у сфері 
інтелектуальної власності; психологічні; мистецтвознавчі; екологічні; військові; 
судово-ветеринарні, гемологічні; судово-медичні; судово-психіатричні експертизи.  
  
Тема 7. Процесуальний основи проведення судових експертиз.  
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Інформаційна лекція  

Проведення експертиз у кримінальному судочинстві. Проведення експертиз на 
стадії досудового розслідування і в суді. Ініціатори призначення експертизи. 
Повноваження суду в призначенні експертиз. Обов'язкові випадки проведення 
експертиз.  
Призначення судової експертизи в експертну установу, одночасно в різні експертні 
установи, приватному експерту.   
Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та комплексної 
експертиз.  
Структура постанови (ухвали) про призначення судової експертизи.  
Проведення експертизи в адміністративному та цивільному судочинстві. 
Проведення експертизи до суду на замовлення учасників справи. Проведення 
експертизи в суді. Обов'язкові випадки проведення експертиз.  
Експерт з питань права в цивільному та адміністративному процесах. 
Характеристика експерта, питання на експертизу, доказове значення висновку.  
Керівник експертної установи та його повноваження. Організація та проведення 
експертизи в експертній установі, перевірка результатів експертного дослідження.   
Структура висновку експерта: вступна, дослідницька частини та висновки 
дослідження. Підстави та структура повідомлення керівника експертної установи і 
експерта про неможливість дати висновок.   
  
Тема 8. Підготовка матеріалів до проведення експертизи.  

Тематична лекція  
Підготовка об'єктів експертного дослідження. Упаковка і транспортування об'єктів.   
Вихідні дані, що використовуються при проведенні експертизи.  
Формулювання питань експерту. Загальні вимоги до питань, що виносяться на 
вирішення експерта. Форма типових питань, що виносяться для вирішення 
ідентифікаційних завдань. Структура питання про ідентифікацію об'єкта по слідах-
відображеннях. Структура питання при ототожнення цілого по відокремленим від 
нього частинами.  
Питання, що виносяться для вирішення діагностичних завдань.  
Послідовність питань по виявленню і дослідженню мікрооб’єктів.  
  
Тема 9. Тактика проведення судових експертиз.  

Тематична лекція Етапи проведення судових експертиз.   
Етап підготовки і призначення судової експертизи: прийняття рішення про 
проведення експертизи; визначення предмета конкретної експертизи; визначення 
об'єктів, що підлягають експертному дослідженню; визначення виду і черговості 
виробництва декількох експертиз; вибір часу проведення експертизи; підготовка 
об'єктів для проведення експертизи; вибір державного експертної установи 
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(підрозділу) або приватного експерта; вирішення питання про необхідність 
присутності при проведенні експертизи слідчого, підозрюваного та інших осіб; 
складання захистом клопотання слідчого судді, суду про доручення проведення 
експертизи.  
Етап провадження експертизи судовим експертом. Стадії експертного 
дослідження: підготовча, аналітична, порівняльна, синтезуюча.   
Заключний етап проведення експертизи. Дослідження, оцінка та перевірка 
висновку експерта. Визначення ролі висновку експерта в процесі доказування і 
напрямків його використання.  
  
Тема 10. Дослідження, оцінка та перевірка висновку експерта.  

Тематична лекція  
Поняття дослідження, оцінки, перевірки висновку експерта як завершальної стадії 
проведення експертизи. Мета дослідження, оцінки, перевірки висновку експерта. 
Суб'єкти,  рівні дослідження і оцінки.   
Формальна (логіко-процесуальна) оцінка висновку експерта: визначення 
процесуального порядку проведення експертизи; відповідності спрямованих на 
експертизу об'єктів і досліджених в ході експертного провадження; встановлення 
повноти і обсягу проведеного експертного дослідження, ясності висновків; 
визначення логічної обґрунтованості висновків експерта. Визначення належності 
виявлених експертом фактичних даних кримінальному провадженню; 
встановлення відповідності висновків експерта іншим доказам.  
Змістовна (спеціальна) оцінка висновку експерта: визначення достатньої кількості 
і доброякості представлених об'єктів для вирішення поставлених питань; 
правильності вихідних даних; правомірності та наукової обґрунтованості 
застосованої експертом методики (методу) дослідження; повноти проведеного 
дослідження; наукової обґрунтованості проміжних і кінцевих висновків.  
Визначення компетентності експерта.  
Документи, в яких відображені результати оцінки висновку експерта.  
Допит експерта. Основні організаційні, процесуальні та тактичні положення 
допиту експерта. Мета допиту судового експерта. Тактика проведення допиту 
експерта в суді. Одночасний допит декількох експертів.  
Використання висновку експерта для встановлення обставин події.  
  
Тема 11. Обізнані особи в кримінальному, цивільному та адміністративному 
судочинстві.  
Тематична лекція Суб’єкти використання спеціальних знань та особливості їх 
залучення   
Процесуальні форми залучення обізнаних осіб при проведенні слідчих 
(розшукових) дій та їх функції: судовий експерт; перекладач (сурдоперекладач); 
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судово-медичний експерт; педагог, психолог; перекладач (сурдоперекладач); лікар; 
спеціаліст.   
Процесуальні форми залучення обізнаних осіб поза слідчих (розшукових) дій: 
психіатр, медичний працівник, ревізор і перевіряючий.  
Непроцесуальні форми залучення обізнаних осіб, які проводять відомчі ревізії та 
перевірки, попередні дослідження, консультації, перевірки за криміналістичними 
обліками.  
  
Тема 12. Спеціаліст у кримінальному, цивільному та адміністративному 
провадженні.  

Тематична лекція  
Функції спеціаліста в кримінальному, цивільному та адміністративному 
провадженні. Процесуальні засади залучення спеціаліста. Обов'язки та 
відповідальність спеціаліста. Тактичні основи залучення спеціаліста.   
Спеціаліст. Функції спеціаліста під час збирання доказів, їх попереднього 
дослідження. Використання спеціалістом техніко-криміналістичних засобів під час 
проведення слідчих (розшукових) дій. Усні консультації та письмові роз’яснення 
експерта.  
Судово-медичний експерт (лікар). Функції та  ціль залучення під час огляду трупа, 
ексгумації, освідування. Особливості фіксації встановлених слідів.  
Правові та функціональні відмінності експерта від спеціаліста.  

  
3. Структура навчальної дисципліни  

  
  

Назви розділів і тем     Кількість годин   

  Денна форма   Заочна форма   
Усього   у тому числі    Усього  у тому числі   

Л  с  лаб.  інд.  с.р.  л  С  лаб.  інд.  с.р.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Тема 1. Поняття 
спеціальних знань 
та обізнаної особи  

12  4  1      7  12          12  

Тема 2. Поняття 
судової експертизи  

14  4  2      8  7  1        6  

Тема 3.  
Організаційні 

основи 
судовоекспертної 

діяльності  

14  4  2      8  14  1  1      12  
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Тема 4. Судовий 

експерт  
12  4  1      7  13  1        12  

Тема 5. Наукові 
основи судових 

експертиз  

14  4  2      8  12          12  

Тема 6.  
Класифікація 

судових експертиз  

14  4  2      8  14  1  1      12  

Тема 7.  
Процесуальні 

основи  
проведення судових 

експертиз  

13  4  2      7  14  1  1      12  

Тема 8.  
Підготовка 

матеріалів до 
проведення 
експертизи  

13  4  2      7  13  1        12  

Тема 9. Тактика 
проведення судових 

експертиз  

11  2  2      7  14  1  1      12  

Тема 10.  
Дослідження, 

оцінка та  

11  2  1      8  12          12  

перевірка висновку 
експерта              

Тема 11. Обізнані 
особи в  

кримінальному, 
цивільному та  

адміністративном у 
судочинстві  

11  2  1      8  12          12  

Тема 12.  
Спеціаліст у 

кримінальному, 
цивільному та  

адміністративном у 
провадженні  

11  2  2      7  13  1        12  

Усього годин  150  40  20      90  150  8  4      138  
  

  
4. Теми семінарських занять для студентів денної форми 
навчання  

  
  

№  Назва теми  Кількість 
годин  

1  Поняття спеціальних знань та обізнаної особи   1  
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2  Поняття судової експертизи  2  

3  Організаційні основи судово-експертної діяльності  2  

4  Судовий експерт  1  

5  Наукові основи судових експертиз  2  

6  Класифікація судових експертиз  2  

7  Процесуальні основи проведення судових експертиз  2  

8  Підготовка матеріалів до проведення експертизи  2  

9  Тактика проведення судових експертиз  2  

10  Дослідження, оцінка та перевірка висновку експерта  1  

11  Обізнані особи в кримінальному, цивільному та 
адміністративному судочинстві  

1  

12  Спеціаліст у кримінальному, цивільному та адміністративному 
провадженні  

2  

  Всього  20  

  

  
4.1 Теми семінарських занять для студентів заочної форми навчання  

  
№  Назва теми  Кількість 

годин  

1  Організаційні основи судово-експертної діяльності  1  

2  Класифікація судових експертиз  1  

3  Процесуальні основи проведення судових експертиз  1  

4  Тактика проведення судових експертиз  1  

  Всього  4  

  

  
5. Завдання для самостійної роботи Денна форма навчання  

  
№  Назва теми  Кількість 

годин  
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1  Поняття спеціальних знань та обізнаної особи   7  

2  Поняття судової експертизи  8  

3  Організаційні основи судово-експертної діяльності  8  

4  Судовий експерт  7  

5  Наукові основи судових експертиз  8  

6  Класифікація судових експертиз  8  

7  Процесуальні основи проведення судових експертиз  7  

8  Підготовка матеріалів до проведення експертизи  7  

9  Тактика проведення судових експертиз  7  

10  Дослідження, оцінка та перевірка висновку експерта  8  

11  Обізнані особи в кримінальному, цивільному та 
адміністративному судочинстві  

8  

12  Спеціаліст у кримінальному, цивільному та адміністративному 
провадженні  

7  

  Всього  90  

Заочна форма навчання  
  

№  Назва теми  Кількість 
годин  

1  Поняття спеціальних знань та обізнаної особи   12  

2  Поняття судової експертизи  6  

3  Організаційні основи судово-експертної діяльності  12  

4  Судовий експерт  12  

5  Наукові основи судових експертиз  12  

6  Класифікація судових експертиз  12  

7  Процесуальні основи проведення судових експертиз  12  

8  Підготовка матеріалів до проведення експертизи  12  

9  Тактика проведення судових експертиз  12  

10  Дослідження, оцінка та перевірка висновку експерта  12  
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11  Обізнані особи в кримінальному, цивільному та 

адміністративному судочинстві  
12  

12  Спеціаліст у кримінальному, цивільному та адміністративному 
провадженні  

12  

  Всього  138  

  
  

6. Індивідуальні завдання  
Навчальним планом індивідуальні завдання передбачені у вигляді одного реферату 
за семестр.  
Реферат (від лат. refero – доповідаю, повідомляю) означає: стислий виклад у 
письмовому виді або у формі доповіді змісту наукової праці (праць), літератури по 
темі; виклад сутності певного питання.  
 Реферат є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького 
характеру, який сприяє закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, 
одержаних студентами під час опанування ними відповідного інформаційного 
матеріалу з курсу „Судова експертиза”.  
  Перед написанням реферату потрібно здійснити вивчення рекомендованих 
джерел, без знання яких неможливе висвітлення питань реферату. Слід мати на 
увазі, що крім рекомендованих кафедрою джерел необхідно ще використати також 
енциклопедичні та довідкові видання. При опрацюванні теми, пошуку необхідних 
матеріалів до написання реферату студенту доцільно буде звернутися до сторінок 
мережі „Internet”, які присвячені криміналістиці. При використанні таких 
матеріалів слід зробити відповідні посилання на сервер з якого взята відповідна 
інформація з датою входження на сервер, сайт.  
  Основні вимоги щодо змісту реферату:  
 а) в основу реферату треба покласти певну суму фактичних і теоретичних даних, 
які треба викладати згідно існуючого плану;  
  б) особливу увагу треба приділити пошуку необхідних нормативно- 
правових матеріалів, їх систематизації, з’ясуванню основних понять і термінів з 
досліджуваної теми.  
 в) наприкінці роботи, підводячи підсумок, слід узагальнити увесь викладений 
матеріал та зробити власні висновки щодо проблеми, яка досліджується.  
  Вимоги до оформлення реферату.  
 Реферат слід писати на листах формату А-4. Обсяг реферату не повинен 
перебільшувати 15 сторінок. Текст реферату повинен бути написаний розбірливо, 
грамотно. Титульна сторінка реферату оформлюється згідно загальних вимог (див. 
вимоги до контрольної роботи). На другій сторінки треба подати план реферату, в 
тексті роботи слід виділити і озаглавлювати відповідні розділи плану, сторінки 
роботи треба пронумерувати. Шрифт роботи Times New Roman 14 пт. Інтервал між 
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строками „Полуторний”. Відступи від краю аркуша: верхній – 2,5 см., нижній – 2,5 
см., лівий – 2,5 (3) см., правий – 2 (1,5) см. 29-30 строк на аркуші, враховуючи 
посторінкові посилання на використані джерела. При використанні цитат або 
вільної анотації тих чи інших джерел у тексті реферату слід робити посилання 
(посторінкові або наскрізні). Висновок роботи має містити узагальнюючі підсумки 
досліджуваної теми. Наприкінці роботи на окремому аркуші треба надати список 
використаної літератури.  

  
6.1. Теми рефератів  

1. Поняття та ознаки судової експертизи.   
2. Класифікація судових експертиз.  
3. Судовий експерт: права, обов’язки, відповідальність  
4. Допит судового експерта.  
5. Система державних спеціалізованих експертних установ України.  
6. Організація і проведення судових експертиз в експертних установах.  
7. Поняття предмета, об’єкта, методики судових експертиз.  
8. Підготовка до призначення експертизи.  
9. Завдання на вирішення експерта та особливості формулювання запитань для 
їх вирішення.  
10. Проведення експертизи у кримінальному процесі.  
11. Проведення експертизи у цивільному та адміністративному процесах.  
12. Керівник експертної установи та його повноваження.    
13. Висновок експерта та його структура. Повідомлення про неможливість 
підготовки обґрунтованого висновку.  
14. Дослідження, оцінка та перевірка висновку експерта.  
15. Використання висновку експерта під час розслідування злочинів.  
16. Спеціаліст: функції та мета залучення.  
17. Особливості участі судово-медичного експерта (лікаря) під час 
кримінального провадження.  
18. Особливості участі психолога та педагога під час кримінального 
провадження.  
19. Залучення перекладача (сурдоперекладача) під час кримінального 
провадження.   
20. Непроцесуальні форми використання спеціальних знань та їх значення в 
розслідуванні злочинів.  
  
   Теми контрольних робіт:  
1. Поняття та ознаки судової експертизи.   
2. Класифікація судових експертиз.  
3. Судовий експерт: права, обов’язки, відповідальність  
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4. Допит судового експерта.  
5. Система державних спеціалізованих експертних установ України.  
6. Організація і проведення судових експертиз в експертних установах.  
7. Поняття предмета, об’єкта, методики судових експертиз.  
8. Підготовка до призначення експертизи.  
9. Завдання на вирішення експерта та особливості формулювання запитань для 
їх вирішення.  
10. Проведення експертизи у кримінальному процесі.  
11. Проведення експертизи у цивільному та адміністративному процесах.  
12. Керівник експертної установи та його повноваження.    
13. Висновок експерта та його структура. Повідомлення про неможливість 
підготовки обґрунтованого висновку.  
14. Дослідження, оцінка та перевірка висновку експерта.  
15. Використання висновку експерта під час розслідування злочинів.  
16. Спеціаліст: функції та мета залучення.  
17. Особливості участі судово-медичного експерта (лікаря) під час 
кримінального провадження.  
18. Особливості участі психолога та педагога під час кримінального 
провадження.  
19. Залучення перекладача (сурдоперекладача) під час кримінального 
провадження.   
20. Непроцесуальні форми використання спеціальних знань та їх значення в 
розслідуванні злочинів.  
21. Використання висновку експерта під час розслідування злочинів.  
22. Судова експертологія – наука про судову експертизу.  
23. Внесок українських вчених у розвиток судової експертології.  

  
7. Методи контролю  

Методи контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють 

здійснювати зворотний зв’язок у процесі навчання з метою отримання даних про 

успішність навчання, ефективність навчального процесу.  

Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих студентами знань, 

умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.   

Самоконтроль призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості 

засвоєння навчального матеріалу навчальної  дисципліни (розділу, теми). З цією 

метою в навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних 

розробках для семінарських занять передбачаються питання для самоконтролю.    
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Поточний контроль  проводиться на всіх видах аудиторних або дистанційних 

занять протягом семестру. Поточний контроль може проводитися у формі усного 

опитування або письмового контролю на практичних, семінарських заняттях, 

лекціях, у формі колоквіуму, виступів студентів при обговоренні питань на 

семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Конкретні форми 

проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються 

програмою навчальної дисципліни. Результати оцінювання роботи студентів мають 

бути доведені до відома студентів своєчасно. Формою поточного контролю є 

контрольна робота та реферат.  

Підсумковий семестровий контроль з навчальної  дисципліни є обов’язковою 

формою оцінювання результатів навчання студента. Він проводиться в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного програмою навчальної дисципліни. Семестровий контроль 

проводиться у формі екзамену з конкретної навчальної дисципліни. Студента 

допускають до семестрового контролю за умови виконання ним усіх видів робіт, 

передбачених навчальним планом на семестр з цієї дисципліни.   

Семестровий екзамен - форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння студентами лекційного матеріалу, а також виконаних ними певних робіт 

на семінарських або дистанційних заняттях. Семестровий екзамен не передбачає 

обов'язкової присутності студентів за умови виконання ними всіх видів робіт, 

передбачених навчальним планом за семестр.  

Максимальна сума балів, яку може набрати студент при складанні екзамену з 

навчальної дисципліни, складає 40.  

Оцінка підсумкового контролю виставляється за національною шкалою як сума 

балів, набраних здобувачем вищої освіти протягом семестру при виконанні 

контрольних заходів, передбачених програмою навчальної дисципліни (практики) 

та балів, набраних при складанні семестрового заліку.   

Максимальна сума балів, які може набрати студент при вивченні навчальної 

дисципліни складає 100.       
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8. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль  

  
Контрольні питання до екзамену  

1. Поняття спеціальних знань та форми їх використання під час кримінального провадження.  
2. Обізнані особи, які залучаються під час кримінального провадження.  
3. Поняття судової експертизи.   
4. Відмінність судової експертизи від інших процесуальних і не процесуальних форм 
використання спеціальних знань   
5. Державні спеціалізовані експертні установи України  
6. Функції державних спеціалізованих експертних установ України.  
7. Порядок підготовки судових експертів.  
8. Категорії судових експертів.  
9. Загальні та індивідуальні вимоги до експерта як учасника процесу.  
10. Обов'язки судового експерта  
11. Права судового експерта  
12. Об'єкти судових експертиз. Процесуальна та наукова класифікація об’єктів судової 
експертизи.  
13. Предмет судової експертизи.  
14. Діагностичні експертні завдання.  
15. Ідентифікаційні експертні завдання.  
16. Зразки для експертного дослідження, види, вимоги, суб'єкти отримання.  
17. Форми висновків експерта.  
18. Процесуальні види судових експертиз  
19. Судові експертизи за спеціальними знаннями. Класи, роди експертиз.  
20. Порядок проведення експертиз у кримінальному судочинстві.  
21. Порядок проведення експертизи в адміністративному та цивільному судочинстві.  
22. Керівник експертної установи та його повноваження.  
23. Структура постанови (ухвали) про призначення судової експертизи Структура висновку 
експерта  
24. Підготовка до проведення експертизи.  
25. Загальні вимоги до питань, які виносяться на вирішення експерта.  
26. Структура питання щодо рішення ідентифікаційних завдань.  
27. Етап провадження експертизи судовим експертом. Стадії експертного дослідження.  
28. Заключний етап проведення експертизи.  
29. Поняття дослідження, оцінки, перевірки висновку експерта.  
30. Формальна (логіко-процесуальна) оцінка висновку експерта.   
31. Змістовна (спеціальна) оцінка висновку експерта.  
32. Документи, в яких відображені результати оцінки висновку експерта.  
33. Процесуальні й тактичні особливості допиту експерта.  
34. Спеціаліст у кримінальному провадженні: функції, мета та порядок залучення.  
35. Різниця між спеціалістом та експертом.  
36. Функції та  ціль залучення судово-медичного експерта (лікаря).  
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37. Педагог, психолог. Функції та  ціль залучення.  
38. Перекладач (сурдоперекладач). Функції, особливості вибору та  ціль залучення.  
39. Непроцесуальні форми використання спеціальних знань.  
40. Використання висновку експерта для встановлення обставин події.  

  
9. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів 

Шкала оцінювання  
  

Сума балів за всі види начальної діяльності 
протягом семестру  

Чотирирівнева шкала 
оцінювання  

1-49  Незадовільно  

50-69  Задовільно   

70-89  Добре   

90-100  Відмінно   

  

       Критерії оцінювання успішності студентів  з дисципліни «Методика 
розслідування окремих видів злочинів»  

  

Упродовж навчального року успішність студента визначається шляхом оцінювання 

засвоєння ним матеріалу окремо за кожен розділ. Наприкінці семестру й 

навчального року викладачем проводиться підсумкове оцінювання академічної 

успішності студента. Оцінка виставляється як сума балів, отриманих студентом за 

різними видами навчальної діяльності (участь у семінарах – до 3 балів, виконання 

практичних завдань, підготовка рефератів – до 5 балів, аналітичних оглядів та 

інших письмових робіт, поточних контрольних робіт – до 5 балів), а також за 

результатами підсумкового контролю (іспиту, який складається під час зимової 

сесії).  

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за такою системою:  

  

  
Бали  Оцінка за національною шкалою  

1-49  Незадовільно / не зараховано   
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50-69  Задовільно / зараховано  

70-89  Добре / зараховано  

90-100  Відмінно / зараховано  

  

Семінарське заняття – вид навчального заняття (може проводитись у 

дистанційній формі), на якому викладач організує дискусію з попередньо 

визначених проблем (як правило, в межах плану заняття). На кожному 

семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами виступи, 

активність в дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію та ін.   

Рекомендується певний порядок підготовки до семінарського заняття: 

ознайомитися з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті; 

звернутися до конспекту лекцій, вказівок лектора щодо особливостей вивчення 

теми; опрацювати рекомендовану для вивчення літературу, законспектувати окремі 

положення, що стосуються питань теми; засвоїти поняття, які є основними 

(опорними) для цієї теми; продумати кожне питання, яке виноситься на 

обговорення, план відповіді.  

  
№  

п/п  

Вид роботи   Оцінка  
(у балах, 
minmax)  

Примітки  

1.  Складання іспиту  0-40  Семестровий екзамен 
складаються під час зимової 
екзаменаційної  сесії  і 
проводяться  в 
 письмовій формі.  

2.  Написання контрольної 
роботи  

0–5  Контрольна  робота 
виконується за підсумками 
вивчення матеріалу  
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3.  Робота в аудиторії 

(виступ  на 
 семінарі, доповідь 
 рішення завдання 
на практичному занятті 
тощо)  

1-3  Максимальна кількість балів 

за роботу в аудиторії  за 

 кожний  

семестр – 60 балів   

4.  Доповнення відповіді на 
семінарі  

0-1  Максимальна  

кількість  балів  за 
доповнення  протягом 
семестру – 10 балів.  

  

Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями:  

– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 

знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 

набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 

ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння 

практичних навичок;  

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

 аспектами  з  першоджерел  та  рекомендованої  літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного;  

– "задовільно" – студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 

явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;  
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– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані.  

  
  

  
10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 

Інтернеті  
  

Нормативно-правові акти  
1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII (станом на  
09.09.2018)..  
2. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах [Електронний ресурс] : 
постанова Пленуму Верховного Суду України  від 30.05.1997 р. № 8 (із змінами і доповненнями, 
внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 р.) № 15.   
3. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ 
України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1343 від 03.11.2015.  
4. Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та 
Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в 
проведенні огляду місця події: наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1339 від 
3.11.2015  
5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз:  
наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змінами станом на 09.09.2018).   
6. Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах 
Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 17.07.2017 
№ 591.  
7. Про  розвиток  та  вдосконалення  судово-медичної  служби 
 України.:  наказ  
Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 р. № 6.   
8. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи: наказ Міністерства охорони 
здоров'я України від 8 жовтня 2001 року № 397  
9. Про організацію судово-психіатричної експертизи в Україні: наказ МОЗ України від 2 
грудня 2013 року № 1058.  
10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р..  
11. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004. Відомості 
Верховної Ради України, 2004. № 40-41, 42. Ст.492.    
12. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. Відомості 
Верховної Ради України, 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446..   
13. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991.  
Відомості Верховної Ради України, 1992. № 6. Ст. 56.   

  
Основна  

14. Експертизи у судочинстві України: посібник / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, I. В. Гори.  
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Київ: Юрінком Інтер, 2015. 504 с.  
15. Клименко Н. І. Судова експертологія : курс лекцій. К., 2007.  
16. Макаренко Е. І. Негодченко О. В. , Тертишник Н. Н. Експертизи на досудовому слідстві: 
посібник. Днепропетровськ., 2001.  
17. Щербаковский М. Г. Судова експертологія : посібник. Харків, 2009.  
18. Щербаковський М.Г. Призначення та проведення судових експертиз: посібник.  
Харків,  2011.   
19. Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному 
провадженні: монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с.  
20. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-
К, 2019. 424 с.   

Допоміжна  
21. Гора І. В. Використання спеціальних знань адвокатом : науково-практичний посібник. 
Київ: Прецедент, 2013. 62 с.   
22. Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з питань призначення 
та проведення судової експертизи / За заг. ред. П. В. Коляди. - К: УВПД ГШ МВС України, 2008. 
278 с.  
23. Пиріг І. В., Бідняк Г.С. Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні: 
навч. посібник. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 140 с.   
24. Пиріг І. В.  Теоретико-прикладні  проблеми  експертного  забезпечення досудового  
розслідування  :  монографія. Дніпропетровськ  :  Дніпроп.  держ.  ун-т  внутр.  справ  ;  Ліра  ЛТД, 
2015.432 с.   
25. Романюк Б.В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у 
досудовому слідстві : монографія. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. 196 
с.  

  


