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ВСТУП 
 
 
 
Судово-експертне забезпечення правосуддя від збирання (виявлення, 

фіксації, вилучення, пакування, транспортування, зберігання) слідової 
матеріальної та матеріалізованої інформації (фізичних доказів) до її експертних 
досліджень та представлення їх результатів (досліджень) в суді відіграє велику 
роль у встановленні істини у провадженнях із гарантуванням захисту прав та 
основоположних свобод людини. Безсумнівним є те, що встановлення істини 
повинно реалізовуватися відповідно до норм (міжнародного, регіонального, 
національного) матеріального та процесуального права. Одним із основних 
напрямів процесуального права є процес доказування в адміністративному, 
господарському, кримінальному та цивільному судочинстві, який неможливо 
уявити без використання спеціальних знань із урахуванням правил належності, 
допустимості, достовірності й достатності доказів для вирішення конкретних 
проваджень. 

Аксіомою є те, що поняття «використання спеціальних знань» при 
призначенні та проведенні судових експертиз та процедури їх застосування 
мають бути уніфікованими для всіх видів судочинства та не потребуватимуть 
різного тлумачення для кожного із видів процесу. У цьому сенсі, слід позитивно 
відзначити внесення у 2017 році змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу 
адміністративного судочинства України, положення яких щодо застосування 
спеціальних знань в певній мірі уніфіковані, але відрізняються від аналогічних 
положень Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого 
у 2012 році. 

Зміни в процесуальному законодавстві викликали сплеск актуалізації 
теоретичних положень криміналістики та судової експертології, в результаті 
чого світ побачили монографії В. І. Галагана, І. Ю. Саліховой, М. В. Даньшина, 
І. В. Пирога, Е. Б. Сімакової-Єфримян, Ю. М. Чорноус, М. Г. Щербаковського, 
В. В. Юсупова. Під авторством В. В. Пяськовського, Ю. М. Чорноус, 
А. В. Іщенка та ін.; В. Ю. Шепітька, В. О. Коновалової, В. А. Журавля та ін., за 
редакцією В. В. Тіщенка виходять підручники з криміналістики. За редакцією 
О. Г. Рувіна, Б. Б. Теплицького, С. С. Чернявського видаються практичні 
посібники з питань участі спеціаліста в огляді місця події, дій працівників 
поліції у разі виявлення зброї та вибухових пристроїв або слідів їх застосування. 
Під керівництвом Харківського НДІСЕ розробляються навчальні посібники 
з основ судової експертизи (як діяльнісного процесу) для осіб, які мають намір 
отримати кваліфікацію судових експертів та не працюють в державних 
установах судової експертизи, проведення судових експертиз 
в адміністративному судочинстві тощо. 

Зазначені комплексні зміни в процесуальному законодавстві призвели до 
подальшого розвитку положень теорії криміналістики та судової експертизи,  
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у зв’язку з чим потребує оновлення дидактичний матеріал, що використовується 
в освітніх процесах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 
перш за все, судових експертів. 

Одним із таких підходів є створення базового навчального посібника 
з питань застосування спеціальних знань в процесуальному праві України, що 
повинен бути подовжуваним виданням, перший випуск якого пропонується до 
уваги читачів. 

Основою для формування вмісту посібника стала Програма підготовки 
судових експертів «Теоретичні, організаційні та процесуальні питання судової 
експертизи», затверджена Міністерством юстиції України, та нагальна 
інформація, що з точки зору досвіду авторів, буде корисною як для підготовки 
судових експертів, так і для працівників правоохоронних органів, суддів, 
адвокатів, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів вищих навчальних 
закладів. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 
 
 
 
Під час історичного розвитку суспільства із загального пізнання 

навколишніх матеріальних об’єктів виокремилися знання спеціальні, що 
використовували окремі особи з метою надання відповідей на питання про 
властивості і ознаки різних матеріальних об’єктів. Найбільше потреб у такій 
діяльності виникало під час судового процесу при повідомленні суперечливих 
показань різними учасниками відносно спору, конфлікту або вчиненого 
проступку (злочину). Залучення обізнаних осіб дозволяло дослідити матеріальні 
предмети – тілесні ушкодження, документи, знаряддя злочину тощо. 

У судочинстві стародавніх держав спочатку використовували спеціальні знання 
з медицини, природознавства, математики. З розвитком наукових знань 
конкретизувалася й допомога обізнаних осіб з різних галузей науки, техніки, 
мистецтва та ремесла. Зокрема, вони: виявляли сліди на місці злочину, досліджували 
їх та за ними відшукували (встановлювали) правопорушника; описували ознаки 
особи, предметів, тварин, які перебували на місці події; встановлювали за описом 
ознак конкретного правопорушника або спірне майно; визначали за залишеними 
частинами предмета характеристики цього предмета й ідентифікували його; 
встановлювали вид тілесних ушкоджень, з’ясовували причини смерті тощо. 

Недоліки у судовій практиці, пов’язані із недосконалими методами розслідування 
інквізиційного, розшукового процесів, застосування ордалій, тортур, протиправних 
способів примушування осіб до визнання вини, постійно формувало соціальний запит 
суспільства на необхідність подальшого розвитку спеціальних досліджень все більшої 
кількості об’єктів – грошей, зброї, тіла людини, почерку тощо. 

На теренах України нормативне закріплення використання наукових знань 
під час встановлення обставин учинених правопорушень відбулося в «Руській 
правді» (1016). Відтоді в різних документах починають виокремлювати перші 
слідчі (розшукові) дії (заклич, звід, гоніння слідом), вважати виявлені сліди 
доказами, які повинні підлягати дослідженню обізнаними в науці, ремеслі або 
мистецтві фахівцями.  

Наприклад, гоніння слідом передбачало відшукання злочинця, який не був 
упійманий на місці злочину, за вивченням залишених слідів та аналізом 
показань свідків. Для визначення міри покарання за злочини серед видів доказів 
«Руська правда» виокремлювала виявлення матеріальних слідів: щодо слідів 
крові або тілесних ушкоджень – «Аже придёт кровав муж на двор или синь, то 
видока ему не искати...». Для дослідження обставин вбивства крадія на місці 
злочину встановлювалася така рекомендація щодо вивчення положення трупа: 
якщо ноги його лежать зовні дверей, то платять віру, якщо ж ноги знаходяться 
всередині – убивство вважають законним. 

Починаючи з ХVІІІ ст., на державному рівні приймаються нормативні акти, 
що впорядковували використання спеціальних знань обізнаних осіб при 
здійсненні судочинства. Зокрема, в указі царя від 9 грудня 1699 р. «О порядке 
исследования подписей на крепостных актах в случаях возникшего о 
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подлинности оных спора или сомнения» закріплено необхідність обов’язкового 
проведення дослідження при сумніві щодо оригінальності документу; 
передбачено місце його проведення – приказ; визначено суб’єктів фахового 
дослідження: дяки і піддячі, які працюють у приказі. 

При збільшенні випадків залучення спеціалістів для спеціальних досліджень 
об’єктів, процесів, явищ почали створюватися окремі заклади – на кшталт 
експертних установ. Серед них: паризька Корпорація присяжних майстрів-
писемників (1570) – досліджувала підписи на документах; Аптекарський приказ 
(1620) – вирішення медичних питань при вивченні тілесних ушкоджень; Експедиція 
заготовлення державних паперів (1818) – експертиза документів і грошей; Одеська 
антропометрична станція – довідково-реєстраційна діяльність (1892); 
дактилоскопічне бюро сискної частини Київської міської поліції (1904) та ін. 

Поступово у законодавство запроваджують поняття «обізнані особи» 
(сведущие лица), «висновок обізнаної особи», «спеціальні знання», 
«дослідження» (исследование, испытание), «експерт», «експертиза».  

Звід законів Російської імперії (1832) уперше нормативно закріпив поняття 
«обізнані особи», зазначивши про них як про свідків, що володіють особливими 
відомостями або досвідом у яких-небудь науці, мистецтві або ремеслі. У Статуті 
кримінального судочинства і Статуті цивільного судочинства, прийнятих під час 
судової реформи 1864 р., широко використовувалися такі терміни як «спеціальні 
знання», «дослідження» (у значенні експертизи). Так, у ст. 1160 Статуту 
кримінального судочинства йшлося про наступне: «По нарушениям, для 
исследования коих необходимы специальные знания, судебный следователь 
требует сведущих людей из числа служащих в казенном управлении». 
У наступній статті зазначалося: «По делам о подделке монет и кредитных бумаг 
поддельные монеты и кредитные бумаги отсылаются на испытание: первые – 
в Департамент горных и соляных дел, а последние – в Экспедицию заготовления 
государственных бумаг». У цьому процесуальному кодексі вжито назви окремих 
експертних досліджень: судово-медичні, судово-психіатричні, судово-хімічні та 
мікроскопічні. Закон встановив й вимоги до обізнаних осіб як учасників 
процесу. Передбачалося залучення судового лікаря до огляду або освідування 
потерпілого та трупу. В офіційному Коментарі Статуту цивільного судочинства 
вперше вжито слово «експерт» як синонім обізнаної особи (ст.ст. 499, 507). 

У цей же період значний внесок у розвиток судової медицини і судової 
балістики вніс М. І. Пирогов. Працюючи хірургом і проводячи багатотисячні 
операції в умовах військово-польової медицини, вчений запропонував 
рекомендації щодо визначення виду вогнепальної зброї, що спричинила рану, 
вираховування траєкторії польоту кулі, встановлення місця стрілянини, опис 
особливостей вхідного і вихідного отвору вогнепальної рани та ін. М. І. Пирогов 
підготував трьохтомний атлас прикладної анатомії, що активно 
використовувався з метою судово-медичного дослідження тіла людини, а також 
першим у Російській імперії почав застосовувати при дослідженні тканин трупа 
людини мікроскоп. Це створило сприятливі умови і міцний фундамент для 
розвитку у подальшому судово-медичної балістики. 

Наукову основу розвитку судової експертизи на теренах України у ХІХ – на 
початку ХХ ст. склали праці вітчизняних фахівців: Л. О. Владимиров  
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«О значении врачей-экспертов в уголовном судопроизводстве» (1870), 
П. І. Ковалевський «Судебно-психиатрические анализы» (1880), 
М. В. Шимановський «Фотография в праве и правосудии» (1894); 
М. О. Оболонський «Пособник при судебно-медицинском исследовании трупа и 
при исследовании вещественных доказательств» (1894), І. І. Ган 
«Дактилоскопия» (1904), В. К. Фром «Новейшие методы антропометрической 
фотографии для полицейских целей по системе А. Бертильона» (1906), 
В. П. Гірченко «Дактилоскопия и уголовный розыск» (1914) та ін. 

Значним був вплив й західноєвропейських криміналістичних установ на 
удосконалення методів судової експертизи в Україні. Вітчизняними 
правоохоронцями налагоджені взаємозв’язки з паризькими Бюро ідентифікації 
(керівник – А. Бертильйон) та хімічною і токсикологічною лабораторіями 
(професор Ож’є), Ліонським поліцейським Бюро (Е. Локар) та Інститутом 
судової медицини Ліонського університету (О. Лакассань), Інститутом 
криміналістики Лозаннського університету (Р. Рейсс), Інститутом 
криміналістики Грацького університету (Г. Гросс) тощо.  

У результаті посилення потреби правоохоронних органів у залученні 
різноманітних наукових знань для протидії злочинності та значного попиту 
судових слідчих і суддів у спеціальних знаннях, широкого запровадження 
досягнень природничих і технічних наук у практику розслідування злочинів, 
розвитку юридичної освіти виникла потреба у заснуванні окремих 
криміналістичних установ, що проводили б судову експертизу. 

Першими державними спеціалізованими експертними установами України 
були кабінети НСЕ при прокурорах Київської і Одеської судових палат. Вони 
засновані згідно з «одобреннымъ Государственною Думою и Государственнымъ 
Советомъ закона 4 іюля 1913 года». Київський кабінет НСЕ відкрито 2 лютого 
1914 р., Одеський – 15 березня 1914 р. Київському експертному закладу 
відведено територію обслуговування Київської, Харківської та Варшавської 
(нині – частина території Польщі) судових палат. Одеський кабінет НСЕ 
забезпечував експертні потреби Одеської, Новочеркаської і Тифліської (нині – 
частина території РФ і Грузії) судових палат. 

Структура судово-експертних установ України була такою: фотографічний, 
кримінально-технічний (криміналістичний), хімічний відділи і канцелярія. 
У кабінетах НСЕ працювали чотири експерти (у Київському – С. М. Потапов 
(завідувач), В. І. Фаворський, М. М. Туфанов, А. П. Семенцов; в Одеському – 
М. П. Макаренко (завідувач), С. М. Матвєєв, Б. О. Малиновський, 
Є. С. Єльчанінов). 

У перші роки діяльності у цих експертних установах проведено експертизи 
документів, почерку, чорнила, відбитків пальців рук, слідів крові, сперми, 
волосся, вогнепальної зброї, знарядь злому, ґрунту, тканин та ін. Зокрема, 
протягом 1914 р. до Київського кабінету НСЕ надійшло 220 кримінальних 
і 34 цивільні справи. У цьому ж році Одеський кабінет отримав 215 вимог на 
проведення досліджень. У подальші роки кількість призначених експертиз 
постійно збільшувалася.  

Після 1917 р. розвиток судової експертизи в Україні характеризувався 
певними особливостями. 
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Незважаючи на військові дії у зв’язку з національною революцією, 
Київський та Одеський кабінети НСЕ продовжували працювати. Вони 
виконували запити на проведення досліджень у зв’язку з необхідністю 
здійснення правосуддя у добу Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, 
встановлення Радянської влади. У той час було розширено окремі повноваження 
Київського експертного закладу. За часів правління гетьмана П. Скоропадського 
експертизу підроблених грошей почали надсилати «для обслідування» до 
Київського кабінету НСЕ, а не у банківські установи, як було раніше. 

У зв’язку з потребами практики, збільшується кількість державних 
експертних установ. Постановою Ради Народних Комісарів УСРР 10 липня 
1923 р. реорганізовано Київський та Одеський кабінети НСЕ й засновано третій 
в Україні кабінет – у м. Харкові. Поступово його укомплектували 
висококваліфікованими фахівцями: М. С. Бокаріус (завідувач), С. С. Савченко, 
Н. А. Валешко, П. М. Вроблевський, О. А. Єлісеєв, М. М. Бокаріус. 

Після реформи українські судово-експертні установи складалися із секцій: 
1) хімічних і фізико-хімічних досліджень; 2) судово-медичних, макро- 
і мікроскопічних досліджень; 3) судово-фотографічних досліджень; 
4) ідентифікації особи (дактилоскопія, пороскопія, антропометрія). 

Судово-експертна діяльність у той час полягала у залученні спеціалістів під 
час оглядів місць подій; проведенні експертних досліджень речових доказів за 
допомогою наукових методів; наданні пояснень у судових засіданнях з приводу 
проведених досліджень; ознайомленні слідчих, суддів, працівників міліції 
з можливостями експертиз і технікою розслідування злочинів. 

Виконувана оперативно-експертна, науково-дослідна, просвітницька робота 
експертних закладів, забезпечила підвищення їх статусу та розширення 
повноважень на законодавчому рівні, збільшення штатних посад тощо. Зокрема, 
у 1925 р. українські судово-експертні установи отримують статус «Інститутів 
науково-судової експертизи», у 1944 р. – «Науково-дослідних інститутів судової 
експертизи». 

На цьому етапі розвитку судової експертизи відбулися зміни у структурі 
інститутів НСЕ, уведення штатних посад наукових співробітників, створення 
в експертних установах криміналістичних музеїв, а також планування науково-
дослідної роботи цих установ. 

Так, експерти готували фундаментальні і прикладні наукові праці у галузі 
судової експертизи, судової медицини та криміналістики: М. С. Бокаріус 
«Справочный подручный альбом для работников уголовного розыска и милиции 
при составлении словесного портрета» (1914), «Сведения к практическим работам 
по судебной медицине» (1916), «Первоначальный наружный осмотр трупа при 
милицейском и розыскном дознании» (1925), «Судебная медицина для медиков и 
юристов» (1930); О. А. Єлісєєв, М. С. Бокаріус «Руководство регистрационно-
дактилоскопическим бюро милиции и уголовного розыска УССР» (1924); 
М. П. Макаренко «Техника расследования преступлений» (1925); В. М. Натансон 
«Основы техники расследования преступлений в конспективном изложении» 
(1925), М. Д. Вороновський «Уголовная техника. Практическое руководство для 
работников органов расследования», Б. Р. Киричинский «Краткое руководство по 
судебной и судебно-метрической фотографии» (1937) та ін.  
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Інститути НСЕ засновували власні періодичні видання, на сторінках яких 
висвітлювали нові методики і методи судових експертиз, передовий експертний 
досвід, у тому числі й зарубіжних країн, унікальні випадки з експертної практики, а 
саме: «Архив криминологии и судебной медицины» (1926–1927 – відповідальний 
редактор М. С. Бокаріус); «Криміналістика і науково-судова експертиза» (1937 – за 
редакцією Б. Й. Вахліса, М. М. Бокаріуса, М. П. Макаренка). З 1964 р. виходить 
друком міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова 
експертиза» (відповідальний редактор – В. П. Колмаков). 

Робота Інститутів НСЕ була призупинена у 1941 р. внаслідок німецької 
окупації території України. 

З 1944 р. почалося відновлення роботи Київського, Одеського й 
Харківського інститутів НСЕ. Вони отримали офіційний статус «науково-
дослідних інститутів судових експертиз».  

НДІСЕ поряд з прикладними криміналістичними дослідженнями починають 
розробляти загальнотеоретичні положення судової експертизи, що було 
передбачено й у нормативних документах, що регламентували їх діяльність. 

Новий етап розвитку судової експертизи пов’язаний з прийняттям у 1960 р. 
Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, Закону «Про 
судоустрій Української РСР». Внаслідок цього розширилися можливості 
застосування спеціальних знань у кримінальному процесі, активізувалася робота 
з удосконалення методів і методик проведення судових експертиз. Судово-
експертну діяльність розвивали працівники НДІСЕ: Київського – Б. Й. Вахліс, 
М. М. Зюскін, В. Л. Павлов, М. О. Петров; Т. Є. Гетьман, Ю. С. Сапожніков, 
С. І. Тихенко; Одеського – С. М. Матвєєв, Е. Ю. Ген, А. К. Папаспіракі, 
Д. Д. Хмиров, І. Г. Шеттлє; Харківського – О. А. Єлісєєв, М. М. Бокаріус, 
В. П. Колмаков, М. В. Салтевський та ін.  

Судові експерти в докторських і кандидатських дисертаціях викладали 
результати своїх досліджень. Більшість з них присвячено розробленню проблем 
судового почеркознавства.  

З другої половини ХХ ст. судові експерти досліджували у докторських 
дисертаціях: криміналістичні методи у судовому розгляді (Л. Ю. Ароцкер, 1965); 
основи трасологічної ідентифікації (Г. Л. Грановський, 1968); використання 
спеціальних знань під час встановлення причинного зв’язку 
(З. М. Соколовський, 1968); групофікацію об’єктів у судовій експертизі 
(М. В. Салтевський, 1969); теорію та методику судової ідентифікації 
(М. Я. Сегай, 1971); методику дослідження документів (В. К. Лисиченко, 1974); 
судово-експертну профілактику (І. Я. Фрідман, 1974); сутність, структуру й 
оптимізацію використання криміналістичних знань (Н. І. Клименко, 1994) та ін.  

Особливості становлення судової експертизи в експертних підрозділах МВС 
пов’язані із здійсненням органами внутрішніх справ розшукової діяльності при 
розкритті злочинів. Першими формами експертних досліджень у кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. на теренах України було використання криміналістичної 
реєстрації та проведення ідентифікації злочинців в антропометричних кабінетах 
і дактилоскопічних бюро сискних частин поліції. 

У січні 1904 р. при сискній частині поліції м. Києва почало функціонувати 
дактилоскопічне бюро – перший у Російській імперії експертний підрозділ 
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нового типу. Завідувач сискною частиною Г. М. Рудий розробив «Руководство 
для дактилоскопических измерений д-ра Виндта» (1904) та «Инструкцию для 
чинов Киевского сыскного отделения» (1905), що закріпила дактилоскопію як 
засіб виявлення поліцейськими відбитків пальців рук та подальшої ідентифікації 
злочинців. 

У своїй діяльності експертні бюро застосовували методику опису прикмет 
злочинців за системою словесного портрета, здійснювали реєстрацію 
правопорушників шляхом фотографування, антропометричних вимірювань 
і дактилоскопіювання, а також вели картковий розшуковий алфавіт, альбом 
злочинців та осіб «неблагочесної поведінки», формували колекцію почерків, 
знарядь злочинів, злочинних інструментів і шахрайських пристроїв. 

Експертні підрозділи використовували криміналістичну одорологію. 
Зокрема, у 1904 р. київська поліція закупила за кордоном собак-шукачів, а 
у 1905 р. – при міській поліції створено розплідник службових собак-шукачів. Їх 
використання забезпечувало високі результати під час розкриття злочинів та 
встановлення й затримання злочинців. 

Після 1917 р. експертна діяльність ОВС продовжилась у підрозділах карного 
розшуку. У період національної революції у карно-розвідчих (розшукових) 
органах Державної варти (міліції) створювалися експертні кабінети. При 
встановленні радянської влади у складі підрозділів карного розшуку утворюють 
групи і секції науково-технічної експертизи.  

З огляду на обмежену кількість кваліфікованих кадрів і функціонування 
Київського й Одеського кабінетів НСЕ, перший кабінет науково-технічної 
експертизи розпочав роботу у 1923 р. в м. Харкові (керівник – О. А. Єлісєєв). 
Експерти-криміналісти застосовували фотографічну й дактилоскопічну 
реєстрацію, а також словесний портрет. Поступово експертні кабінети 
обладнуються фотохімічними лабораторіями, вони опікуються розплідниками 
собак-шукачів. 

У першій половині ХХ ст. основними напрямами розвитку судової 
експертизи в науково-технічній службі ОВС на теренах України були: 
криміналістична реєстрація; удосконалення техніко-криміналістичних засобів 
у роботі зі слідами на місцях подій; розроблення науково обґрунтованих методів 
дослідження речових доказів, методик розслідування вчинених злочинів; 
підготовка експертів для власних потреб. 

У 1932 р. експертно-криміналістичним підрозділам міліції України на 
законодавчому рівні надається право проведення науково-технічних експертиз. 

В умовах Другої світової війни на території України основне навантаження 
експертно-криміналістичної діяльності покладено на науково-технічні 
підрозділи, що продовжували виконувати свої функції, незважаючи на 
передислокацію частини з них. Робота науково-технічної служби вийшла за 
межі обслуговування лише потреб ОВС, до них зверталися за допомогою слідчі 
органів системи юстиції, державної безпеки, прокуратура й суд. 

У повоєнні роки в науково-технічних підрозділах отримують свій розвиток 
лабораторії криміналістичної експертизи, балістичної експертизи, фізико-хімічні 
лабораторії; формуються картотеки та колекції (криміналістичні обліки) слідів 
пальців рук, куль, гільз, підроблених монет та ін.; удосконалюється техніко-
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криміналістичне забезпечення розкриття злочинів, як правило, власними 
розробками; поглиблюються окремі експертні дослідження – портретні, 
одорологічні. У 1964 р. створено хімічну лабораторію з дослідження харчових 
і продовольчих продуктів (м. Харків). Лише у 1970 р. в СРСР створено 24 таких 
лабораторії, що перейняли напрацьований досвід харківських експертів. З 
1993 р. у вітчизняну експертну практику вперше впроваджено метод 
молекулярно-генетичної ідентифікації (Експертно-криміналістичне управління 
МВС, Н. М. Дяченко), з 1994 р. – в усіх областях України запроваджуються 
підрозділи фоноскопічних експертиз, а з 1995 р. – створюються вибухотехнічні 
служби, що забезпечували слідчі дії, пов’язані з вибухами або їх загрозою, та 
проводили вибухотехнічні експертизи. 

Наукові основи судових експертиз експерти-криміналісти забезпечували 
виданнями: Ю. С. Гапонов «Общая и судебная фотография в работе аппаратов 
криминалистических исследований» (1964); A. A. Горидько, З. І. Мурзін 
«Краткое пособие по осмотру места происшествия» (1967); А. А. Горидько, 
Коновалов Е. П. «Привлечение специалиста-криминалиста к расследованию 
преступлений» (1968); А. А. Закатов, Ю. Н. Оропай «Использование научно-
технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений» 
(1980); З. М. Ломако «Криминалистическая топография на месте происшествия» 
(1980); Е. А. Разумов «Криминалистические учеты» (1991); І. В. Писаренко  
«О возможностях специальных лабораторий» (1993); П. Д. Біленчук, 
Н. С. Золотар, Є. Г. Коваленко «Криминалистическая одорология в раскрытии и 
расследовании преступлений» (1994) та ін.  

Організаційно-управлінська структура проведення судових експертиз 
експертно-криміналістичною службою МВС удосконалювалася: у 1998 р. 
створено Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
(ДНДЕКЦ), у 2000 р. – Експертну службу МВС України, куди увійшли 
ДНДЕКЦ, НДЕКЦ при ГУ МВС в Криму, м. Києві, Київській обл., Управліннях 
в обл., м. Севастополі та на транспорті. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.10.2015 № 877 Експертна служба увійшла до складу 
МВС та відокремлена від Національної поліції. 

Розвиток судово-медичної експертизи в Україні пов’язаний зі створенням 
і реформуванням Харківського інституту судової медицини; Київського, 
Одеського, Харківського кабінетів НСЕ, що досліджували біологічні об’єкти (у 
перші роки діяльності проводили судово-медичні експертизи); відділу медичної 
експертизи при Народному комісаріаті охорони здоров’я (1919, керівник – 
К. П. Сулима), Головної судово-медичної інспектури (1923, керівник – 
М. С. Бокаріус), бюро судово-медичної експертизи (1951). Це визначило 
особливості вітчизняного поступу судової експертизи в експертних закладах 
системи охорони здоров’я.  

Під час національної революції уряд гетьмана П. Скоропадського приділяв 
значну увагу розвитку судово-медичних досліджень. Організацією судово-
медичної експертизи в державі опікувалась Судово-медична рада, створена при 
Міністерстві народного здоров’я та державного опікування. Цим започатковано 
зосередження судової медицини саме в одному профільному відомстві, що 
формувало державну політику у сфері охорони здоров’я. 
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Розвиток судово-медичної експертизи нерозривно пов’язаний з діяльністю 
кафедр судової медицини в Київському, Львівському, Одеському і Харківському 
університетах та інших вітчизняних закладах вищої освіти. Кафедри судової 
медицини були базою для практичної судово-медичної діяльності, викладачі 
надавали допомогу судово-медичним експертам, консультували працівників 
слідства, прокуратури та суду. Починаючи з 1930-х років завідувачі та викладачі 
кафедр судової медицини поєднують навчальну роботу з проведенням судово-
медичних експертиз.  

Ґенеза судово-медичної експертизи виявилась у сучасному проведенні 
експертиз в Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ, бюро судово-
медичної експертизи обласних управлінь охорони здоров’я та районних 
(міжрайонних) відділеннях. Судово-психіатричні експертизи проводяться 
в Науково-дослідному інституті психіатрії та регіональних медичних закладах 
відповідного профілю. 

Починаючи з 1991 року, активно розвивається судова експертиза 
в спеціалізованих установах Служби безпеки України та Державної 
прикордонної служби, забезпечується їх взаємодія і координація. Експертні 
підрозділи СБУ удосконалюють криміналістичні дослідження, передусім, 
експертизи спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації, 
інженерно-технічні, економічні, товарознавчі експертизи. Ці підрозділи 
сформовані відповідно до регіональних і зональних органів СБУ та представлені 
головною установою – Українським науково-дослідним інститутом спеціальної 
техніки та судових експертиз. Відповідно до основного напряму діяльності 
експертні заклади Державної прикордонної служби України постійно 
розвивають такий вид експертних досліджень як експертиза паспортних 
документів, що використовуються під час перетинання державного кордону. Ця 
експертна служба представлена Головним експертно-криміналістичним центром 
та його підрозділами. Експертні установи Міністерства оборони України 
проходять етап реформування. 

Отже, розвиток судової експертизи завжди був пов’язаний з потребами 
судової практики в удосконаленні засобів і методів встановлення істини під час 
розслідування різних правопорушень. Починаючи з часів Київської Русі, 
приймалася низка нормативних документів з окремих напрямів використання 
спеціальних знань при здійсненні правосуддя, видавалися наукові видання, 
створювалися експертні установи, що безпосередньо проводили дослідження 
речових доказів у юридичних процесах.  

Вітчизняні фахівці своїми ґрунтовними науковими виданнями, 
просвітницькою діяльністю і практичною роботою в криміналістичних 
установах зробили значний внесок у зародження, виникнення, становлення та 
розвиток судової експертизи як в Україні, так і за її межами.  
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Розділ 1. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧНЕ, МЕТОДИЧНЕ  
ТА НОРМАТИВНО‐ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 
 

 
 
 

1.1. Теоретичні основи судової експертизи 
 

Під судовою експертизою розуміють дослідження на основі спеціальних 
знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів 
з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового 
розгляду (ст. 1 Закону України «Про судову експертизу»). 

Експертиза призначається, якщо для встановлення певних обставин 
у провадженні є необхідність здійснити дослідження наявних матеріальних 
об’єктів, явищ або процесів з використанням знань однієї або декількох галузей 
науки, техніки, мистецтва або ремесла. В юриспруденції саме знання із цих та 
інших галузей людської діяльності прийнято називати спеціальними.  

В юридичній літературі у визначення спеціальних знань обов’язково 
намагаються включити вказівку на суб’єкта їх застосування. Якщо виходити із 
загального розуміння знань як перевіреного практикою результату пізнання 
матеріальної і духовної дійсності, правильного його відображення в мисленні 
людини, то ними може володіти широке коло осіб, які поставили за мету їх 
опанування на достатньому професійному рівні. Звичайно, значна більшість 
осіб, які володіють такими знаннями (їх носіїв), не буде брати участі у судових 
провадженнях під час вирішення юридичних конфліктів. Проте сутність таких 
знань як спеціальних не зміниться, оскільки їх набуття потребує певного часу 
навчання, практичної або наукової діяльності, вони не є загальнодоступними для 
широкого кола осіб на певному етапі розвитку людства. Такі знання є надбанням 
людства, вони накопичуються, систематизуються і зберігаються для можливого 
використання наступними поколіннями. 

Певними спеціальними знаннями можуть володіти різні учасники судового 
провадження, проте форми використання таких знань будуть різними. 
Непоодинокі випадки, коли особа після закінчення навчального закладу набуває 
певної спеціальності – психолога, економіста, інженера тощо. Через деякий така 
особа отримує другу освіту – юридичну і починає працювати, наприклад, 
у правоохоронних органах на посаді слідчого або займатися адвокатською 
діяльністю. Постає питання, чи може така особа скористатися знаннями, 
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отриманими під час здобуття першої освіти в ході досудового розслідування, чи 
можна взагалі заборонити особі використовувати такі знання в процесі 
розслідування. Очевидно, що відповідь позитивна. Наприклад, знання в галузі 
економіки та фінансів допоможуть під час обшуку визначити документи, що 
підлягають вилученню, правильно сформулювати запитання для проведення 
експертизи, належним чином оцінити інформацію, отриману від допитуваного. 

Знання у відповідній галузі не втрачають значення спеціальних для осіб, які 
ними не володіють на достатньому рівні. Наприклад, у кримінальному 
провадженні, змінюються форми їх застосування, а відповідно й суб’єкти. Вище 
нами наведена форма безпосереднього використання спеціальних знань слідчим 
в процесі розслідування. Вона не породжує самостійного джерела доказів але 
сприяє підвищенню результативності проведення слідчих (розшукових) дій.  

Питання щодо володіння спеціальними знаннями суддею має давню історію 
і вирішується по-різному. Аналізуючи положення норм Статуту кримінального 
судочинства 1864 року дослідники зазначають, що судді та слідчі не володіють 
спеціальними знаннями технічного характеру і тому дана обставина обумовлює 
необхідність призначення експертизи. Л. Є. Владимиров зазначав, що навіть 
випадкове володіння судом спеціальними знаннями, необхідними для 
експертного рішення судової справи, не може його позбавити від виклику 
обізнаних осіб, тому випадкове знання суддів із спеціальних питань є знанням 
позасудовим, що не може мати значення судового факту. З аналізу даного 
міркування можна дійти висновку, що судді, хоч і випадково, але можуть 
володіти спеціальними знаннями і позбавити їх цього неможливо. Ці знання 
будуть сприяти правильному сприйняттю інших доказів у провадженні.  
В подібних випадках, на нашу думку, мова має йти про форму використання 
спеціальних знань у кримінальному провадженні. Чинний КПК України не 
допускає суміщення в одній особі різних процесуальних функцій. Слідчий суддя 
або суддя не може брати участь у кримінальному провадження, якщо брав 
участь у цьому провадженні як експерт або спеціаліст (п. 2 ч. 1 ст. 75 КПК; п. 2 
ч. 1 ст. 36 ЦПК; п. 1 ч. 1 ст. 36 КАСУ). Подібна вимога стосується прокурора або 
слідчого (п. 2 ч. 1 ст. 77 КПК). У подібних випадках зазначені особи підлягають 
відводу у даному кримінальному провадженні. Закон не допускає їх участі 
у конкретному провадженні не тому, що вони володіють спеціальними 
знаннями, а тому, що вони брали участь у цьому провадженні в іншому 
процесуальному статусі. 

Незважаючи на наявність у слідчого або судді знань у певній галузі, окрім 
тих, що пов’язані з кримінальним провадженням, він зобов’язаний звернутися 
до експерта, якщо це необхідно для з’ясування певних обставин злочину. 
Сьогодні законодавець наводить певний перелік обставин, з’ясування яких 
потребує обов’язкового призначення експертизи (ч. 2 ст. 242 КПК; ст. 105 ЦПК). 

Отже експертиза є однією з визначальних форм використання спеціальних 
знань в юридичному процесі. На відміну від безпосереднього використання 
спеціальних знань слідчим, за результатом експертного дослідження експерт 
складає висновок, що є джерелом доказів у провадженні. 

Разом з тим слід зазначити, що спеціальні знання у кримінальному 
провадженні можуть використовуватися не тільки під час проведення судових 
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експертиз. Чинне процесуальне законодавство передбачає можливість залучення 
до кримінального провадження осіб, які володіють спеціальними знаннями та 
навичками застосування технічних або інших засобів і можуть надавати 
консультації під час досудового розслідування і судового розгляду (ст. 71 КПК; 
ст. 74 ЦПК; ст. 71 ГПК; ст. 70 КАСУ). 

Спеціаліст зобов’язаний прибути за викликом слідчого, прокурора, суду  
(п. 1 ч. 5 ст. 71 КПК). Крім того, спеціаліст може бути залучений сторонами 
кримінального провадження (ч. 2 ст. 71 КПК) і зобов’язаний виконувати 
вказівки сторони кримінального провадження, що його залучила  
(п. 2 ч. 5 ст. 71 КПК). 

Під правовими основами використання спеціальних знань слід розуміти 
достовірність та правомірність такої діяльності з точки зору норм закону. В 
законі вказується на необхідність всебічного, повного і неупередженого 
дослідження обставин кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 9 КПК) 
справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних 
справ (ч. 1 ст. 2 ЦПК), справедливого, неупередженого та своєчасного 
вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності 
(ч. 1 ст. 2 ГПК), справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом 
спорів у сфері публічно-правових відносин (ч. 1 ст. 2 КАСУ). Ці вимоги закону є 
правовими передумовами обов’язку слідчого та суду застосовувати спеціальні 
знання. 

Вказане положення закріплене в КПК України (ст. ст. 69, 71, 100, 103, 105, 
107, 195 та ін.), ЦПК України (ст. ст. 7, 38, 65, 85, 86, 139, 197, 212 та інших), 
ГПК України (ст. ст. 82, 83, 127, 182, 183, 197 тощо), КАСУ (ст. ст. 81, 82, 137, 
208, 214 тощо), де вказується на можливість застосування прийомів та технічних 
засобів фіксації обставин на місці події, речових доказів, умов та результатів 
проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Вони визначають 
порядок застосування фотографії, звуко- та відеозапису, вимірювальних 
приладів, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення 
експертизи, а також вимоги до висновку експерта (ст. ст. 69, 242, 243 КПК 
України; ст. 74, 86, 102, 108, 110, 247 ЦПК; ст. ст. 69, 71, 82, 98, 99, 101, 
215 ГПК; ст. ст. 68, 81, 101, 102, 106108 КАСУ). 

Статті 69, 242, 243, 332 КПК України (ст. ст. 72, 103, 104, 106, 108 ЦПК; 
ст. ст. 69, 99, 100, 101, 103 ГПК; ст. ст. 68, 102, 103, 104, 106 КАСУ) визначають 
умови і порядок проведення експертизи, коли для з’ясування обставин, що 
мають значення для кримінального провадження, необхідні наукові та інші 
спеціальні знання, а ст. 71 КПК України (ст. 74 ЦПК; ст. 71 ГПК; ст. 70 КАСУ) – 
і участь спеціаліста при проведенні слідчих та інших процесуальних дій. 
Зазначені положення і формують правові основи використання спеціальних 
знань у процесі досудового провадження і судового розгляду. 

Використання спеціальних знань в юридичних провадженнях допускається 
за умови дотримання ряду принципів: а) законності; б) науковості;  
в) забезпечення прав особи; г) безпечності; д) ефективності; є) використання 
уповноваженою на те особою; ж) збереження досліджуваного об’єкта. 

Залежно від суб’єкта, що володіє спеціальними знаннями та форми їх 
реалізації, такі знання можна виділити у три групи: а) спеціальні знання, якими 
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володіють учасники сторони обвинувачення; б) спеціальні знання, якими 
володіють учасники сторони захисту; в) спеціальні знання осіб, яких сторони 
процесу залучають для вирішення певних завдань. 

Безпосереднє використання спеціальних знань здійснюється самим слідчим або 
судом. Ця форма не породжує самостійного джерела доказів, але вона сприяє 
результативності слідчих дій (огляд місця події (ч. 2 ст. 238 КПК), місцевості, 
приміщення, речей та документів (ч. 1 ст. 237 КПК), огляд доказів за їх 
місцезнаходженням (ст. 85 ЦПК; ст. 82 ГПК; ст. 81 КАСУ) і т. д. Без проведення 
експертизи можна оперативно встановити обставини, що мають значення для 
розслідування і судового розгляду (прочитати залитий текст, виявити підчистку 
і т. д.), та закріпити виявлені нові відомості в протоколі огляду речових доказів. 

Опосередковане використання спеціальних знань реалізується у формі: 
а) залучення спеціаліста до участі в слідчій дії; б) надання спеціалістом 
консультацій; в) призначення судової експертизи. 

Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями і уміннями 
застосовувати технічні або інші засоби і може давати консультації під час 
досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують 
відповідних спеціальних знань. Набуття особою прав та обов’язків спеціаліста 
пов’язується не із запрошенням до участі в конкретній слідчій (розшуковій) дії, 
а до участі в досудовому розслідуванні, що свідчить про можливість звернення 
до нього з питань, що потребують спеціальних знань протягом кримінального 
провадження. Цим розширюються можливості використання знань обізнаних 
осіб слідчим на усьому етапі кримінального провадження, складовою частиною 
якого є досудове розслідування (п. 10 ст. 3 КПК). 

За процесуальним статусом спеціаліст має ряд спільних ознак з експертом. 
Так, процесуальний закон містить норми, які однаково регламентують 
діяльність як спеціаліста, так і експерта. (ст. ст. 79, 80, 81, 83 КПК 
України; ст. 38 ЦПК; ст. 37 ГПК; ст. 38 КАСУ). Законом чітко передбачені 
випадки обов’язкової участі експерта та спеціаліста (ст. 226, 238 КПК України). 
Так, ст. 226 КПК (ст. 214 КАСУ) передбачає участь спеціаліста в допиті 
малолітньої або неповнолітньої особи, а ст. 238 КПК – обов’язкову участь 
в огляді трупа судово-медичного експерта, а у випадку його відсутності – 
іншого лікаря. КПК України передбачає і факультативну форму участі 
спеціаліста в кримінальному провадженні. Це питання вирішує слідчий залежно 
від об’єктивної необхідності. Відповідно до ст. 71 КПК України слідчий має 
право залучити спеціаліста для участі в проведенні слідчих (розшукових) дій, 
який, використовуює свої спеціальні знання та навички. Спеціаліст може бути 
залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, 
складання схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи 
тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування 
і судом під час судового розгляду. 

Спеціаліст має право: 
1) ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони 

кримінального провадження, яка його залучила, чи суду;  
2) користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним 

обладнанням;  
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3) звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, 
або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів;  

4) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, 
і подавати до них зауваження;  

5) одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, 
пов’язаних із його залученням до кримінального провадження;  

6) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених 
законом. 

Таким чином, спеціаліст, на відміну від експерта, не проводить самостійного 
дослідження, а виконує свої функції під керівництвом слідчого або суду 
в процесі проведення слідчої (розшукової) або іншої процесуальної дії. Він не 
надає висновків, які мають значення процесуального джерела доказу, результати 
його діяльності фіксують у протоколі тієї процесуальної дії, в якій він бере 
участь або у письмових поясненнях, які є додатками до протоколу  
(п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК; ч. 3 ст. 74 ЦПК; ч. 3 ст. 71 ГПК; ч. 3 ст. 70 КАСУ). 

Аналіз норм чинного КПК України дозволяє виділити такі форми залучення 
спеціаліста до участі у кримінальному провадженні: а) для надання 
безпосередньої технічної допомоги під час досудового розслідування і судового 
розгляду (ч. 2 ст. 71 КПК; ч. 1 ст. 74 ЦПК; ч. 1 ст. 71 ГПК; ч. 1 ст. 70 КАСУ); 
б) для надання консультацій з питань, що потребують відповідних спеціальних 
знань (ч. 1 ст. 71; ч. 1 ст. 360 КПК, ч. 1 ст. 74 ЦПК; ч. 1 ст. 71 ГПК; 
ч. 1 ст. 70 КАСУ); в) для надання письмових (усних) роз’яснень під час 
дослідження доказів в суді (ч. 1 ст. 360 КПК; ч. 1 ст. 215 ГПК; ст. 222 КАСУ). 
Отже, про участь спеціаліста у кримінальному провадженні йдеться у двох 
розділах, а саме: а) загальні положення (ст. 71 КПК); б) судове провадження 
у першій інстанції (ст. 360 КПК). 

При підготовці слідчих (розшукових) дій допомога спеціаліста може бути 
використана для: вивчення наявних матеріалів (актів документальних ревізій, 
відомчих перевірок порушення правил технічної або пожежної безпеки); 
підготовки науково-технічних засобів для використання при проведенні будь-
яких слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; вирішення питання про 
коло осіб, яких необхідно залучити для участі в слідчій дії; для визначення часу 
та місця проведення певних слідчих дій. Попередні консультації зі спеціалістами 
перед проведенням слідчих (розшукових) дій: допитів, обшуків, проведення 
експертизи та ін. дозволяють уникнути помилок і за найменших витратах часу та 
засобів досягти найкращих результатів. Так, вивчення за допомогою спеціаліста 
певного виробництва, документообігу, технології виробництва при 
розслідуванні розкрадання дозволяє оперативним працівникам виявляти, 
документувати злочинну діяльність, а слідчому якісно та ефективно допитувати 
свідків, підозрюваних, які намагаються завести слідство в оману і уникнути 
відповідальності. 

Консультацію доцільно розглядати як самостійну форму використання 
спеціальних знань у кримінальному провадженні (ст. 360 (КПК), 
(ч. 1 ст. 215 ГПК). Позитивно оцінюючи закріплення у КПК консультативної 
форми використання спеціальних знань, слід звернути увагу на те, що 
залишилися не вирішеними питання, що стосуються її змісту, форми фіксації та 
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доказового значення отриманих результатів. Консультація в кримінальному 
провадженні може розглядатися як заснований на спеціальних знаннях умовивід 
(порада) спеціаліста, що він повідомляє слідчому, прокурору, стороні захисту 
або суду з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань без провадження 
експертизи. Що стосується форми консультацій, однозначної відповіді не 
знаходимо. Якщо в ст. 360 КПК (ст. 215 ГПК; ст. 222 КАСУ) мова йде про 
консультацію в усній формі, то в ст. 71 КПК (ст. 71 ЦПК; ст. 71 ГПК; 
ст. 70 КАСУ) про це не згадується. Не надано відповіді на це питання і 
в коментарі до даної статті. Роз’яснення спеціаліста в суді, надані на підставі 
його спеціальних знань у письмовій формі (ч. 1 ст. 360 КПК; ч. 1 ст. 215 ГПК) є 
самостійним джерелом доказів у судовому провадженні – документ 
(ст. 99 КПК). 

Під час дослідження доказів, відповідно до ч. 1 ст. 360 КПК 
(ч. 1 ст. 215 ГПК; ст. 222 КАСУ), суд має право скористатися усними 
консультаціями. Запитання сторін і відповіді на них консультанта 
відображаються в журналі судового засідання або в матеріальних носіях повної 
фіксації судового засідання технічними засобами. Оскільки про форми 
консультацій під час досудового розслідування в КПК не згадується, 
Р. Л. Степанюк доходить висновку, що вони залишаються не процесуальною 
формою використання спеціальних знань. Таке твердження викликає певні 
заперечення. По-перше, дана форма використання спеціальних знань 
в кримінальному провадженні передбачена в нормах КПК, а тому не може не 
визнаватися процесуальною. По-друге, консультації під час досудового 
розслідування можуть даватися як в усній, так і в письмовій формі. Сторона 
провадження (зокрема, захисту) може звернутися до спеціаліста певної галузі 
знань для роз’яснення питань, що мають значення для кримінального 
провадження. На свої запитання сторона отримує письмову відповідь 
(документ), що може бути поданий слідчому або суду. По-третє, результати 
консультативної діяльності можуть набути відображення в документах, що 
оформляються в процесі проведення відповідних процесуальних дій.  
По-четверте, особа, яку запрошено як консультанта набуває права і обов’язки 
спеціаліста, що передбачені ст. 71 КПК України. Отже, надання консультацій 
під час досудового розслідування слід визнати самостійною процесуальною 
формою використання спеціальних знань в кримінальному провадженні. 

Розглядаючи консультативну форму використання спеціальних знань, не 
можна залишити поза увагою її співвідношення з письмовими роз’ясненнями 
спеціаліста (ст. 360 КПК; ст. 215 ГПК; ст. 222 КАСУ). На жаль, ні законодавець, 
ні автори коментаря КПК України не показують їх відмінності. В тлумачному 
словнику української мови консультацію розглядають як пораду спеціаліста 
з будь-якого питання, а роз’яснення це те, що вносить ясність, сприяє розумінню 
чогось. У будь-якому разі це діяльність особи, що володіє спеціальними 
знаннями у певній галузі, з відповіді на запитання, що в інший спосіб вирішити 
неможливо. Це ставить під сумнів доцільність одночасного використання цих 
понять в статті 360 КПК (ст. 215 ГПК; ст. 222 КАС) України. Консультації 
тривалий час використовуються в кримінально-процесуальній діяльності, 
достатньо широко відображені в науковій літературі і цілком можуть бути 
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використані для побудови правової норми, одночасно виключити із неї 
«роз’яснення», без чого не може бути консультації. Крім того, в ст. 71 КПК 
(ст. 71 ЦПК; ст. 71 ГПК; ст. 70 КАСУ) України необхідно передбачити, що 
консультація може надаватися в усній або письмовій формі. Залежно від 
характеру запитань, з яких треба отримати консультацію, слідчий і спеціаліст 
самостійно будуть визначати як форму постановки запитання, так і форму 
відповіді на нього. 

Необхідність у зверненні до обізнаних осіб, під час розслідування, може 
виникати в різноманітних ситуаціях. Тому в процесуальному законодавстві 
України такі особи набули узагальненого визначення як спеціаліст (ст. 71 КПК; 
ст. 71 ЦПК; ст. 71 ГПК; ст. 70 КАСУ). Разом з тим, в окремих випадках 
законодавець вказує, спеціаліста якої галузі знань необхідно залучити до участі 
в процесуальній дії: медицини (судової медицини) (ч. 1 ст. 226; ч. 1 ст. 238; 
ч. 2 ст. 241 КПК), педагогіки (ч. 1 ст. 226; ст. 491 КПК; ч. 1 ст. 214 КАСУ), 
психології (ч. 1 ст. 226 КПК), психіатрії (ст. 486 КПК). 

Слід звернути увагу на те, що для формування поняття спеціальні знання 
науковці намагалися виділити такі їх ознаки та властивості, які б дозволили 
відокремити їх від інших знань. У визначенні зазначалося, що визначальною 
ознакою спеціальних знань є їх не загальновідомість та не загальнодоступність. 
Проте чіткого критерію для віднесення тих або інших знань до не 
загальновідомих та не загальнодоступних не наводилося, що слід визнати 
достатньо природним. Слушно з цього приводу зазначає О. Р. Росинська, що 
співвідношення спеціальних і загальновідомих знань за своєю природою 
мінливе, залежить від рівня розвитку суспільства і рівня проникнення знань 
у повсякденне життя людини. Розширення та поглиблення знань про певні 
явища, предмети, процеси призводить до того, що знання стають доступними 
все більш широкому колу людей – сфера повсякденних знань збагачується. 

Саме тому слід підтримати думку В. Ю. Шепітька, який під спеціальними 
знаннями пропонує розуміти систему наукових даних (відомостей) або навичок 
об’єктивного характеру. До спеціальних знань, що використовуються 
в кримінальному провадженні автор слушно відносить не тільки наукові знання, 
а також навички, якими особа оволодіває в процесі своєї повсякденної роботи 
або зайняття певним ремеслом. 

Спеціальні знання у кримінальному провадженні можуть використовувати 
різні його учасники. Відповідно до цього виділяють форми реалізації 
спеціальних знань: слідчим (а) логічні функції у процесі мислення щодо 
прийняття певних рішень, проведення слідчих дій та оцінка доказів; 
б) безпосереднє застосування у процесі практичної діяльності при прийнятті 
процесуальних рішень та проведенні слідчих дій); спеціалістом (усні пояснення 
та методичні консультації зі спеціальних питань; безпосереднє застосування під 
керівництвом слідчого спеціальних знань і криміналістичної техніки, інших 
науково-технічних засобів при організації і проведенні слідчої дії, виявленні, 
збиранні, закріпленні та дослідженні доказів у справі, проведенні 
документальної ревізії тощо); експертом (проведення судових експертиз). 

Метою використання спеціальних знань будь-яким учасником процесу є: 
а) сприяння збиранню доказової та орієнтуючої інформації, необхідної для 
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розкриття та запобігання злочинам, тобто встановлення обставин, що 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і які визначені 
у ст. 91 КПК України; б) розробка тактичних і технічних засобів та методів для 
збирання доказової та орієнтуючої інформації, необхідної для розкриття та 
розслідування злочинів. Залежно від суб’єкта, виду діяльності та мети їх 
застосування більшість науковців виділяють процесуальні та непроцесуальні 
форми використання спеціальних знань. 

До непроцесуальних форм використання спеціальних знань відносять: 
консультативну і довідкову роботу обізнаних осіб; спеціальні перевірочні 
обстеження (розслідування) спеціалістів – посадових осіб; документальні ревізії; 
відомчі розслідування; оперативні дослідження тощо, головна мета яких полягає 
у своєчасному отриманні слідчим криміналістично значимих відомостей, які 
дозволять правильно зорієнтуватися в ситуації, що склалася. 

Щодо непроцесуальних форм використання спеціальних знань, то відносять 
до них наступні: а) попереднє дослідження спеціалістом слідів і об’єктів, 
виявлених в ході огляду місця події; б) безпосередня участь спеціаліста 
в оперативно-розшукових заходах, що проводяться паралельно з оглядом місця 
події; в) консультативна і довідкова діяльність спеціаліста; г) технічне сприяння 
спеціаліста слідчому у вирішенні техніко-криміналістичних завдань; 
д) здійснення спеціалістом профілактичних заходів. 

Щодо віднесення до непроцесуальних форм використання спеціальних знань 
консультативної і технічного сприяння спеціаліста слідчому (судді) у вирішенні 
техніко-криміналістичних завдань, відповідно до чинного законодавства 
України, слід висловити певні сумніви. Застосування цих форм використання 
спеціальних знань передбачено в ст. 71 КПК (ст. 71 ЦПК; ст. 71 ГПК; 
ст. 70 КАС) України. 

До процесуальних форм використання спеціальних знань у кримінальному 
провадженні згідно чинного КПК України відносять залучення спеціаліста для 
надання безпосередньої технічної допомоги або консультацій (усних або 
письмових) під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що 
потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ст. 71 КПК; ст. 71 ЦПК; 
ст. 71 ГПК; ст. 70 КАСУ). 

Класифікація судових експертиз здійснюється за науково-методичними, 
організаційно-процесуальними та іншими підставами. Це допомагає визначити 
зміст експертизи, місце її проведення, склад експертів та інші питання, а тому 
має наукове та практичне значення. 

Предмет судової експертизи 
При розгляді питань судової експертизи важливе місце належить з’ясуванню 

її предмета. Саме предметом експертизи визначають сутність та джерела 
спеціальних знань, необхідних для всебічного дослідження обставин злочину та 
встановлення необхідних фактів. 

В юридичній літературі поняттю предмета експертизи приділено достатньо 
уваги, проте автори до його визначення підходять з різних позицій. Так, 
науковий предмет судової експертології розглядається як галузь знань, до якої 
відносять два види закономірностей. Одні з них обумовлюють виникнення 
властивостей об’єктів експертного дослідження (формування властивостей 
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об’єктів як елементів події злочину; функціонування і взаємодії об’єктів 
в обставинах розслідуваної події; відображення властивостей об’єктів 
в навколишній матеріальній обстановці; просторово часові і причинно-
наслідкові зв’язки та відносини об’єктів, що виникають до, у момент і після 
події злочину. 

Другу групу складають закономірності дослідження об’єктів експертизи 
(пошук, виявлення і фіксація об’єктів, їх властивостей і ознак; встановлення 
в об’єктах потенційної кримінально-релевантної інформації). 

В іншому плані предмет судової експертизи розглядається як практична 
діяльність на двох рівнях: як предмет роду (виду) експертизи і предмет 
конкретної експертизи. Предмет експертизи виявляється через сукупність 
питань (завдань), розв’язуваних у певному роді (виді) експертиз. 

Принципово поділяючи дану думку, Н. І. Клименко пропонує деякі 
уточнення. Предметом експертизи, зазначає вона, можна вважати не сам факт, 
явище, а їх встановлення, що має значення для юридичних проваджень 
(кримінального, цивільного тощо), шляхом дослідження об’єктів експертизи, що 
є матеріальними носіями інформації про подію, що відбулася. 

В результаті подальших досліджень поняття предмета судової експертизи 
М. Г. Щербаковський пропонує розуміти його з урахуванням диференціації за 
рівнем загальності як родовий та конкретний. Предмет роду – це доказова та 
орієнтуюча інформація, що може бути отримана на сучасному стані розвитку 
судової експертизи, дослідженням спеціального об’єкта. Предмет конкретної 
експертизи – це доказова або орієнтуюча інформація, що повинна бути 
отримана дослідженням спеціального об’єкта, котрий є складовою 
представленого на експертизу конкретного матеріального носія. 

Розглянувши співвідношення понять предмет та завдання експертизи (якщо 
завдання розуміти не в широкому сенсі – як сприяння правосуддю,  
а у вузькому – як досягнення того, на що спрямована пізнавальна діяльність 
експерта), науковці пропонують розуміти їх як рівнозначні. Сутність предмета 
судової експертизи відображається в завданнях. 

З аналізу співвідношення понять «предмет», «питання», «завдання» 
експертизи можна дійти висновку, що вирішення завдань, які стоять перед 
експертом і формулювання відповідей на запитання, дозволяють установити її 
предмет, але самі не входять до його змісту. 

Під предметом судової експертизи пропонується розуміти фактичні дані та 
обставини справи (провадження), що встановлюються судовим експертом 
внаслідок використання спеціальних знань шляхом застосування відповідних 
засобів (методів) при дослідженні матеріальних та матеріалізованих носіїв 
інформації з метою вирішення завдань судової експертизи. 

Завдання судової експертизи 
Поняття «завдання» у психології визначається як проблемна ситуація, що 

включає мету і умови, в яких вона має бути досягнута. Крім мети і умов 
у завданні виділяють такий елемент як правила перетворення ситуації. 
Розглядаючи дане питання стосовно теорії судових експертиз під метою 
завдання розуміють вимогу, що сформульована в запитанні для вирішення 
експертом, під умовами – надані експерту об’єкти для дослідження, вихідні дані, 
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матеріали, правилами перетворення є розроблені для вирішення таких завдань 
методи та методики. 

Поняття завдань судової експертизи є багатогранним, привернуло увагу 
науковців, які запропонували різні варіанти їх класифікації. Розмаїття підходів 
до класифікації експертних завдань обумовлюється тим, що дане поняття є 
багатогранним і для класифікації використовуються різні підстави. Саме тому 
класифікацію завдань експертизи, як практичної діяльності, не можна вважати 
завершеною. Для їх типології необхідно використовувати різні підстави, які 
дозволяють поділяти їх на певні групи за значенням – основні та допоміжні; за 
обсягом – загальні та окремі; за способом вирішення – стандартні і нестандартні 
(евристичні); за послідовністю вирішення – кінцеві і проміжні; за ступенем 
складності – прості, складні, підвищеної складності і надскладні; за ступенем 
спільності – загальні завдання роду експертизи, типові завдання виду 
експертизи, конкретні завдання проведеної експертизи та з інших підстав. 

Зважаючи на те, що експертне дослідження в своїй основі ґрунтується на 
розумовій діяльності з вирішення широкого кола завдань, В. О. Коновалова 
пропонує класифікувати їх на завдання-алгоритми та завдання творчого 
характеру. Перші передбачають традиційний шлях вирішення, коли наявних 
методик достатньо для вирішення (ідентифікація взуття, особи за слідами 
пальців рук тощо). Другі передбачають творчий пошук, спрямований на 
розроблення методів та визначення методик, з’ясування їх варіантності або 
комбінованого використання, в окремих випадках створення нових методів та 
методик або матеріалів для їх формування (ідентифікація гладкоствольної зброї, 
встановлення групової належності мікрочастинок і т. ін.). 

Найбільше суттєвою підставою для класифікації завдань судових експертиз 
вважається мета дослідження, відповідно до якої вони тривалий час поділялися 
на ідентифікаційні та неідентифікаційні. Певною мірою таке становище 
обумовлювалося активними дослідженнями проблем теорії криміналістичної 
ідентифікації, значний внесок у що зроблено С. М. Потаповим. У цей же період 
суттєво зростають потреби практики у вирішенні питань, що виникають під час 
застосування спеціальних знань у формі судової експертизи. Суттєво 
розширюється коло завдань, що ставлять правоохоронні органи на вирішення 
експертів, не обмежуючись тільки ідентифікаційними. Це стало поштовхом до 
подальших наукових досліджень щодо з’ясування завдань судової експертизи, їх 
упорядкування та класифікації за різними підставами. Докладний аналіз 
наукових праць з проблем наукової класифікації завдань судових експертиз 
здійснено М. Г. Щербаковським у докторській дисертації. Автор зазначає, що на 
даний час в літературі із загальної теорії судової експертизи виділено близько 
двадцяти різних експертних завдань. Проте усі автори в окрему групу виділяють 
завдання ідентифікаційного характеру, оскільки теорія криміналістичної 
ідентифікації є найбільше дослідженою. Для чіткої класифікації експертних 
завдань пропонується обрати загальний критерій. Об’єднуючою ланкою всіх 
класів експертних завдань є інформація, що виникає в процесі вчинення злочину 
при взаємодії елементів механізму події і отримується з матеріальних джерел 
в ході експертного дослідження. Первісною метою всіх експертних завдань є 
встановлення властивостей представлених матеріальних носіїв інформації. 
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Отримана інформація характеризує як сам об’єкт, так і механізм утворення 
субстратних, динамічних та інших слідів. Спираючись на результати 
проведеного дослідження експертні завдання, за кінцевою метою дослідження, 
пропонується поділяти на два класи: а) встановлення властивостей об’єктів, що є 
підставою розв’язання ідентифікаційних та діагностичних завдань; 
б) встановлення характеристик процесу (механізму) взаємодії об’єктів як основа 
вирішення ситуаційних завдань. 

Процес експертного дослідження складається з ряду етапів, на кожному 
з яких послідовно вирішуються окремі, проміжні завдання. Тому «завдання 
етапу (підзавдання) експертизи» необхідно відрізняти від «завдання 
експертизи», що пов’язане з уявленням про кінцеву мету експертного 
дослідження. 

Залежно від кінцевої мети дослідження експертні завдання поділяють на 
класифікаційні, ідентифікаційні, діагностичні та ситуаційні (ситуалогічні). 
Окремі автори розглядають ситуалогічні завдання як окремий випадок 
діагностичних завдань. М. В. Салтевський не включає у дану систему 
класифікаційні завдання, а з рештою погоджується. Виділення класифікаційних 
завдань в самостійну класифікаційну групу вважає недоцільним Е. Б. Сімакова-
Єфремян. Подібні дослідження в інших галузях знань, наголошує вона, 
традиційно вважаються діагностичними. Щоб віднести об’єкт дослідження до 
певної групи необхідно встановити його властивості і стан, а це є завданням 
діагностичним. 

Класифікаційні завдання пов’язані з вивченням властивостей об’єкта 
з метою віднесення його до певного класу, роду, виду, групи. Наприклад, 
віднесення об’єкта до вогнепальної або холодної зброї, наркотичної речовини 
тощо. Як порівняльний матеріал для вирішення класифікаційних завдань 
використовують еталони, колекції, гербарії та інші об’єкти класифікаційних 
груп, а також табличні дані, характеристики стандартів. У ряді випадків 
вирішення класифікаційних завдань виступає одним з етапів на шляху 
криміналістичної ідентифікації, а в деяких випадках на цьому закінчується 
(віднесення об’єкта до холодної зброї тощо). 

Здійснивши аналіз думок науковців ми не можемо бути настільки 
категоричними у запереченні виділення класифікаційних завдань у самостійну 
групу. Дійсно, щоб віднести об’єкт до певної групи необхідно встановити його 
властивості, ознаки і стан для чого використовуються діагностичні методи 
дослідження. Встановивши відповідні ознаки, з’являється можливість віднести 
цей об’єкт до відповідного класу, роду, виду або групи певних об’єктів. 

До ідентифікаційних завдань судової експертизи належать завдання, 
спрямовані на ототожнення об’єкта за його відображеннями; установлення 
загальної родової, групової належності об’єкта за його відображеннями. У цьому 
плані слушною є думка М. В. Салтевського про те, що при використанні 
ідентифікації як загального і як окремого методу йдеться про встановлення 
тотожності, проте у першому випадку – тотожності групи, виду, роду, класу, а 
в другому – індивідуального конкретного об’єкта. Криміналістична 
ідентифікація, на відміну від ідентифікації в інших галузях метою і змістом має 
встановлення індивідуальної тотожності, тобто ідентифікацію конкретно-
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визначеного об’єкта з самим собою. Такі завдання є типовими для 
криміналістичних експертиз (ототожнення людини за її почерком, слідами 
папілярного узору та іншими відображеннями частин тіла в матеріальному 
середовищі). 

Метою діагностичного завдання є встановлення певних процесів, станів, 
виявлення змін, що відбулися в об’єкті та причинного зв’язку цих змін із 
вчиненим злочином. До них відносять планово-економічну, екологічну, 
автотехнічну, психологічну експертизи, висновки яких розглядають як 
індивідуально встановлений факт або можливість (неможливість) настання 
певного результату. Наприклад, установлення технічного стану транспортного 
засобу, механізму взаємодії частин і механізмів транспортного засобу 
з перешкодою тощо. До них також відносять виявлення невидимих слідів, 
наприклад, рук, взуття, підробки документів тощо. 

Ситуаційні завдання, спрямовані на дослідження такого складного об’єкта, 
яким є матеріальна обстановка місця події в комплексі і дозволяють встановити 
спосіб вчинення злочину, спосіб дії осіб, що перебували на місці злочинної події 
(скільки було осіб, які засоби і в який спосіб застосовували, фізичні ознаки осіб, 
що брали участь у злочині), можливість настання конкретних наслідків за 
відповідними умовами події тощо. 

Зазвичай зазначені завдання пов’язані між собою і можуть вирішуватися 
послідовно, паралельно або в комплексі. 

Класифікація експертних завдань може здійснюватися і за іншими 
підставами. Так, за рівнем масштабності виділяють загальні завдання для роду 
експертизи, типові завдання і конкретні завдання для певної експертизи. 

Загальні завдання експертизи визначають її спрямованість, виокремлюють 
те, що становить її сутність. Так, загальне завдання трасологічної експертизи 
полягає у дослідженні відображень (слідів) різних об’єктів з метою їх 
ідентифікації або встановлення механізму слідоутворення. 

Типові завдання розподіляються за видами експертиз, що відносяться до 
даного роду. Їх переліки, зазвичай, наводяться в довідковій літературі для 
зручності користування особами, які виступають ініціаторами або призначають 
проведення експертизи. 

Конкретні завдання формулюють перед експертом, якому доручають 
проведення певної експертизи. Їх не варто ототожнювати з запитаннями, 
викладеними в клопотанні про призначення експертизи або ухвалі слідчого 
судді. Інколи для вирішення конкретного завдання може бути поставлено 
декілька запитань або навпаки, одне запитання може бути спрямоване на 
вирішення декількох завдань. 

Об’єкти судової експертизи 
Однією з важливих загальнотеоретичних категорій судової експертології є 

поняття об’єкта експертного дослідження. Під об’єктом експертизи розуміють 
матеріали справи, дослідженням яких пізнають предмет експертизи (вирішують 
запитання і встановлюють обставини справи), або матеріальні носії інформації 
про факти і події, джерела отримання фактичних даних застосуванням 
спеціальних знань, або носії інформації про факти і події, джерела фактичних 
даних, що отримані застосуванням спеціальних знань. Інші автори під об’єктом 
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судової експертизи розуміють матеріальні (матеріалізовані) джерела інформації 
(предмети, утворення тощо), що досліджуються (пізнаються) експертом на 
основі застосування спеціальних знань, у межах предмета експертного 
дослідження певними методами та засобами з метою вирішення завдань 
(питань), поставлених уповноваженою особою (органом). Саме матеріальні 
сліди події, яку розслідують, коли для «дешифрування» доказової інформації, 
що у них міститься потрібні спеціальні знання, зазначають М. Я. Сегай та 
В. К. Стринжа, складають безпосередній об’єкт пізнання криміналістичної, 
судово-медичної, судово-біологічної, судово-автотехнічної та інших видів 
(родів, класів) експертиз. 

Піддавши ґрунтовному аналізу наведені визначення науковців, 
Ф. М. Джавадов доходить висновку, що вони позбавляють дискусійного 
характеру запитання про те, чи є об’єктами експертизи лише матеріальні 
предмети, чи і процеси також. 

Досліджуючи об’єкт експертизи, звертають увагу на такі його визначальні 
ознаки: а) ним може бути будь-яка річ, процес, явище, будь-який фрагмент 
реальної дійсності; б) він міцно пов’язаний з предметом пізнання; 
в) відтворюється у мисленні суб’єкта. В загальному плані під ним розуміють 
матеріальний носій інформації про фактичні дані, пов’язані з подією, що 
розслідують. Зазвичай до об’єктів експертизи відносять різноманітні матеріальні 
утворення – предмети, речі, речову обстановку або її елементи. Залежно від 
процесуального статусу об’єкти експертизи виділяють в окремі групи: а) речові 
докази; б) документи як особливий вид доказів; в) живі особи; г) об’єкти, що не 
мають визначеного процесуального статусу (трупи, ділянки місцевості тощо); 
д) зразки. Вважаємо, що виділення в самостійну групу документів, як об’єктів 
криміналістичного дослідження за процесуальним статусом не повною мірою 
відповідає дійсності. Документ, згідно чинного законодавства та теорії 
кримінального процесу, є не доказом, а його джерелом. По-друге, якщо 
документ стає об’єктом криміналістичного дослідження, його процесуальний 
статус змінюється. Він набуває процесуального статусу речового доказу і на 
нього поширюються правила поводження з речовими доказами, а не 
документами. 

Об’єкт – поняття складне, багатогранне та багатозначне, має певні 
властивості та ознаки. Властивість – категорія, що притаманна кожній речі, а 
кожна річ володіє певною сукупністю властивостей. Від наявності у об’єкта тієї 
або іншої сукупності властивостей залежить клас вирішуваних експертизою 
завдань. Для вирішення ідентифікаційних завдань об’єкт повинен мати 
сукупність властивостей, що дозволяють його індивідуалізувати. Властивості 
характеризують внутрішній стан об’єкта, а зовні виявляються в ознаках. 
Властивість є сутністю речі, а ознака її правом. 

В теорії судової експертизи розроблена класифікація ознак, що сприяє 
вирішенню питань, пов’язаних з вибором для дослідження методів і методик, а 
також оцінки ознак. Класифікація ознак пропонується за різними підставами: 
1) за походженням – власні та набуті; 2) за природою – закономірні та 
випадкові; 3) за тривалістю у часі, протягом якого ознака притаманна об’єкту – 
стійкі та не стійкі; 4) за характером – якісні та кількісні; 5) за наявністю зв’язку 
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з іншими ознаками – залежні та незалежні; 6) за множиною об’єктів, що мають 
дані ознаки – родові (групові) та індивідуалізуючи; 7) за значенням в процесі 
пізнання – диференціюючи, діагностичні, ідентифікаційні; 8) за значимістю – 
суттєві та несуттєві; 9) по відношенню до об’єкта – загальні та окремі. 

В юридичній літературі пропонується й інша класифікація об’єктів судової 
експертизи, за якою їх розподіляють на: 

– матеріальні: 1) речові докази (сліди контактування (морфологічні та 
субстратні), предмети й інші утворення, на яких зафіксовані ці сліди та які ці 
сліди залишають (документи, одяг, взуття, знаряддя, інструменти, транспортні 
засоби, зброя, ґрунт, елементи речової обстановки місця події тощо); 2) похідні 
слідів (моделі, зліпки з поверхонь слідів і предметів тощо); 3) живі особи; 
4) труп або його частини; 5) тварини; 6) рослини; 7) споруди; 8) місце події; 
9) зразки для порівняльного дослідження – об’єкти матеріального світу (їх 
фрагменти, частки, відбитки, інші відображення), що відтворюють властивості 
живої людини та її навички, трупа, тварини, рослини, речовини, предмета тощо, 
вилучені в установленому законом порядку; 10) виявлені експертом латентні 
(приховані) сліди й мікрочастки; 11) порівняльні матеріали, що наявні в банку 
інформаційних даних судово-експертної установи; 

– матеріалізовані: що містять відомості, зафіксовані в матеріалах справи 
(провадження) та інших носіях інформації. До них відносять: матеріали справи 
(провадження) (у тому числі висновки первинних експертиз, коли проводиться 
додаткова або повторна експертиза, чи експертизи інших видів) і матеріали, 
отримані в ході оперативно-розшукової чи слідчої діяльності (протоколи, схеми, 
фото-, кінодокументи, відео-, фонограми), тощо. 

Усі ці об’єкти є джерелом відомостей, за допомогою яких експерти шляхом 
застосування знань із різних галузей судової експертизи встановлюють факти та 
обставини, що складають предмет експертизи. 

Дискусійним залишається питання про віднесення до об’єктів експертизи 
різноманітних процесів. Принципово погоджуючись з можливістю експертного 
дослідження різноманітних процесів (події, явища, дії) Ю. К. Орлов надає 
перевагу вузькому розумінню об’єкта експертизи як конкретного предмета. На 
відміну від інших видів пізнавальної діяльності, зазначає він, об’єкт експертного 
дослідження є поняттям не тільки гносеологічним, але і правовим, являє собою 
єдність гносеологічного і правового аспектів. Правовий же режим може бути 
поширений тільки на реально існуючі об’єкти. Об’єкти нематеріального 
характеру (факти, події минулого) можуть виступати тільки як гносеологічна 
категорія, а дослідження таких об’єктів може розглядатися лише 
в гносеологічному, а не в правовому аспектах. Навіть у випадках, коли експерт 
вивчає будь-який процес, безпосередньому дослідженню зазвичай піддаються 
також конкретні предмети, які зазнали при цьому тих або інших змін, або 
перебувають у тому середовищі, де відбувався процес, який досліджують. 

Іншої думки дотримується Р. С. Бєлкін та переконливо доводить, що 
об’єктами судової експертизи можуть бути матеріальні утворення (матеріальні 
об’єкти) і процеси. До перших відносяться предмети (речові докази, зразки та їх 
комплекси), документи, люди, тварини, трупи, транспортні засоби. Усі вони 
можуть бути і об’єктами криміналістичної експертизи. 
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1.2. Методологія судової експертизи 
 

Методологія судової експертизи як необхідні елементи включає методи 
і методики вирішення завдань судової експертизи. Метод – в широкому 
розумінні – це спосіб пізнання дійсності, вивчення явищ природи або 
суспільного життя, спосіб досягнення будь-якої мети або вирішення задачі. 
Метод включає в себе способи дослідження феноменів, систематизацію, 
коригування вже існуючих та нових знань. 

Методи, що використовуються в експертній практиці мають відповідати 
певним вимогам: бути науково обґрунтованими, допустимими до застосування 
(відповідати вимогам закону і основним засадам кримінального провадження), 
безпечними для експерта, не порушувати етичні і моральні норми, що 
сформувалися в суспільстві. Вони мають бути рентабельними, а результати їх 
застосування очевидними та наочними для всіх учасників кримінального 
провадження. Метод має розроблятися в тій галузі наукового знання, що є 
базовою для проведення експертизи одного або декількох видів і створений для 
науково-практичних досліджень у цій науці. 

Методи і засоби судової експертизи (як будь-якої наукової галузі) 
утворюють її науковий потенціал. Сучасна парадигма методології наукових 
досліджень судової експертизи утворює певну систему, що охоплює: 
всезагальний метод – діалектичний, загальні (загальноекспертні) методи, 
окремоекспертні методи, спеціальні методи. Ці методи використовуються для 
вивчення і дослідження об’єктів, явищ, подій і фактів, що становлять предмет 
судової експертизи. Така класифікація методів пізнання є загальновизнаною і її 
поділяє більшість вчених-криміналістів. 

Діалектика – (від грецького «мистецтво вести ефективно бесіду») вчення про 
найбільш загальні зв’язки і закони розвитку буття, природи, суспільства і мислення. В 
межах діалектичного методу знаходять своє відображення принципи, закони 
і категорії діалектики, що використовують як інструмент пізнання природи 
і суспільства: а) про загальний взаємозв’язок явищ природи і суспільства; б) про 
безперервний розвиток і зміну предметів пізнання; в) про первинність матерії щодо 
свідомості та її здатність до віддзеркалення; г) про перехід кількісних змін у якісні 
зміни; д) про єдність і боротьбу протилежностей. До цього ж рівня відносять 
і формально-логічні методи пізнання: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, 
гіпотеза тощо. Тому діалектика становить загальний інструмент пізнання. Важливе 
значення діалектичного методу також полягає в тому, що він є базовим: на ньому 
засновані і з нього випливають всі інші методи, які застосовані для вивчення 
і оволодіння предметом науки, вивчення конкретних об’єктів пізнання, окремих 
фактів і явищ об’єктивної дійсності. 

Загальноекспертні методи можуть застосовуватися у всіх видах експертних 
досліджень і поділяються на дві групи: а) емпіричні методи: спостереження, 
опис, порівняння, вимірювання, експеримент, моделювання, ідентифікація, 
методи природничих і технічних наук, математичні методи (вимірювання 
і обчислювання, геометричного і графічного аналізу тощо), кібернетичні, логічні 
та психологічні методи; б) логічні методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 
аналогія, абстрагування, конкретизація. 
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Окремоекспертні методи використовуються в декількох родах судових 
експертиз і до них відносять: 

а) інструментальні методи, що дозволяють визначити зовнішній вигляд, 
якісний, кількісний склад, структуру й інші властивості досліджуваних об’єктів: 
мікроскопія, атомний спектральний і рентгеноспектральний аналіз, молекулярна 
спектроскопія у видимій, ультрафіолетовій і інфрачервоній ділянках спектра, 
хроматографічний і металографічний аналіз тощо; 

б) математичні методи розрахунку і статистики, що використовуються для 
обробки результатів кількісних вимірів. 

Спеціальні методи розробляються й застосовуються в межах одного роду, 
виду судових експертиз відносно окремих об’єктів (метод виявлення згаслих, 
залитих текстів у технічній експертизі документів, метод визначення довжини 
зупиночного шляху автомобіля в автотехнічній експертизі й т. ін.). 

При розгляді питання щодо методів судової експертизи слід розрізняти 
методи наукового (теоретичного) пізнання і методи практичного пізнання під 
час експертних досліджень, на що неодноразово зверталася увага науковців. 

Система методів (прийомів, технічних засобів), що застосовуються в процесі 
вивчення об’єктів судової експертизи для встановлення предмета певного роду, 
виду і підвиду судової експертизи набула назву – методика проведення судових 
експертиз (експертна методика). 

Поняття «експертна методика» є одним з основних у судово-експертній 
діяльності. Воно привертає увагу дослідників і, незважаючи на достатню 
розробленість, постійно піддається коригуванню. 

Методику розглядають як «сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів 
доцільного проведення будь-якої роботи або як «документ, який описує 
послідовність методів, правил і засобів виконання роботи». 

Перше визначення експертної методики належить В. П. Колмакову. Під 
методикою експертного дослідження він розумів сукупність прийомів (способів) 
і окремих методів для систематичного і найбільш доцільного проведення якої-
небудь роботи. 

Значну увагу дослідженню поняття експертна методика приділив 
О. Р. Шляхов, який зазначав, що методика кожного виду судової експертизи 
являє систему методів, прийомів і технічних засобів, що застосовуються для 
вирішення конкретних завдань у певній послідовності та враховують специфіку 
розв’язуваних питань і досліджуваних об’єктів. 

З аналізу даного визначення видно, що експертна методика має 
розроблятися з урахуванням специфіки кожного виду експертиз. У ній мають 
знаходити відображення не тільки методи, прийоми, технічні засоби але 
і найбільше раціональна послідовність їх застосування для досягнення бажаного 
результату. У такому вигляді методика являє собою визначену та апробовану 
практикою програму дій експерта, пов’язану як з предметом і об’єктом 
експертизи, так і методами, прийомами та технічним інструментарієм. 

Широке розмаїття думок і дискусії науковців щодо поняття експертна 
методика обумовлюються її багатогранністю. Так, Ф. М. Джавадов під 
експертною методикою розуміє окремі процедури раціонального поводження 
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з матеріальними носіями інформації для виявлення та фіксації фактичних даних, 
які складають логічний зміст доказів, що збираються у формі висновку експерта. 

Висловлюючи певні застереження щодо цього визначення, І. В. Пиріг 
зазначає, що експертна методика сама по собі є системою вказівок або приписів 
на виконання дослідження і не може бути процедурою. 

Вважаємо, що подібні зауваження не є достатньо принциповими. Адже 
в тлумачних словниках методика розглядається в декількох розуміннях.  
В одному з них це саме процедура, а в іншому – документ, в якому викладена 
така процедура. Подібної думки дотримуються й інші науковці. Так, М. А. Соніс 
зазначає, що термін «методика» в експертній літературі застосовується у двох 
розуміннях. Окрім послідовності дій експерта це і назва документа, в якому 
викладені ці дії. 

На даний час, зазначає Н. В. Нестор, питання проведення експертизи, крім 
законодавчих та підзаконних відомчих актів, регламентуються відповідними 
методиками. На практиці зазначене призводить до конфлікту експертних 
позицій, тобто появи суперечностей між висновками різних експертів попри 
однаковість поставлених експертам запитань та предмету судової експертизи. 
Певною мірою це пояснюється відсутністю єдиного методичного підходу до 
структури та змісту експертних методик за різними видами досліджень, а також 
браком належної комунікації, внаслідок чого фахівцям експертної служби, 
наприклад, МВС України, не завжди відомо про методику, підготовлену одним 
із Науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції України, і навпаки. На 
недоліки інформаційного забезпечення практикуючих експертів звертає увагу 
В. О. Коновалова. Новий спосіб, як і новітня методика, зазначає вона, не завжди 
доступна до використання (відсутність літератури, відсутність інтересу). 

Більше як півстоліття тому М. Я. Сегай звертав увагу на те, що в різних 
експертних установах при дослідженні однотипних об’єктів використовуються 
різні методи, що не завжди забезпечують вивчення і порівняння усіх їх 
пізнавальних властивостей. Тому він вважав важливим науково-методичним 
завданням розробку та впровадження в експертну практику єдиних, 
уніфікованих методик, які об’єднують комплекс найбільше ефективних методів 
дослідження для всіх основних видів матеріалів (речовин). 

З метою оптимізації роботи експертів, створення належних умов для 
використання під час проведення експертних досліджень надійних і перевірених 
практикою експертних методик в Україні запроваджено їх відповідний реєстр. 
Так, в ст. 8 Закону України «Про судову експертизу» зазначається, що методики 
проведення судових експертиз (крім судово-медичних та судово-психіатричних) 
підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається 
Кабінетом Міністрів України. На даний час зареєстровано 1270 методик, що 
розподіляються за видами. Найбільше зареєстровано методик для експертизи 
матеріалів, речовин та виробів – 412; інженерно-технічної експертизи – 190; 
технічної експертизи документів – 127; трасологічної експертизи – 105; 
економічної експертизи – 93. Зважаючи на сучасний стан, що склався в Україні, 
починаючи з 2014 року науковцями Київського науково-дослідного інституту 
судових експертиз розроблена методика проведення військової експертизи, що 
пройшла відповідну апробацію та єдина включена до розглядуваного реєстру. 
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Позитивно оцінюючи створення єдиного реєстру судово-експертних 
методик, І. В. Пиріг звертає увагу на деякі проблемні питання, що потребують 
вирішення. Це стосується методик, яким надано гриф «для службового 
користування». Якщо В. М. Шерстюк пропонує взагалі зняти такі обмеження, то 
І. В. Пиріг слушно зауважує, що вільний доступ громадськості можливий лише 
до загальних експертних методик. Детально знайомитися з окремими 
методиками можуть лише експерти державних установ, слідчі, прокурори, судді 
та захисники (адвокати), що представляють інтереси особи у конкретному 
провадженні. 

Не менш актуальним є питання щодо системи експертної методики, яку 
утворюють послідовні стадії: попереднє (підготовче) дослідження; роздільне 
(аналітичне) дослідження; експертний експеримент; порівняльне дослідження; 
оцінка результатів (синтез) проведеного дослідження та формулювання 
висновків; оформлення ходу та результатів експертного дослідження висновком. 
Докладний аналіз стадій експертної методики буде наведено у підрозділі 1.7 цієї 
роботи. 

З методикою експертного дослідження певною мірою пов’язане поняття 
експертної технології. Вперше в науковий обіг воно введено науковцями 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз М. Я. Сегаєм та 
В. К. Стринжею. Вони розглядали експертну технологію як спосіб організації 
проведення судової експертизи в експертній установі, як синонім експертного 
дослідження, як сукупність управлінських, методологічних, техніко-
оформлювальних рівнів. 

З цього часу минуло близько півстоліття, але серед науковців не сформовано 
єдиного погляду на це поняття, відсутня єдність щодо його завдань, структурних 
елементів та суб’єктів застосування. 

Разом з цим, техніко-технологічний підхід до процесу виявлення та 
дослідження доказової інформації при розслідуванні злочинів пропонує 
застосовувати М. П. Яблоков. Технології проведення розслідування 
А. В. Шмонін пов’язує з його алгоритмізацією та програмуванням, але їх 
співвідношення не розкриває. 

Не вдаючись до поглибленого аналізу поняття експертні та криміналістичні 
технології зазначимо, що дані поняття не набули однозначного підходу до 
визначення та потребують подальших досліджень. 

Про необхідність та доцільність впровадження в слідчу, оперативно-
розшукову та інші види правоохоронної діяльності різних технологій зазначає 
В. В. Бірюков та інші науковці. В першу чергу йдеться про використання 
інформаційних технологій в правоохоронній діяльності, що сприяє підвищенню 
рівня технологічності опрацювання значного обсягу інформації, точності та 
достовірності відображення юридичних фактів. Перевага інформаційних 
технологій, зазначає В. Я. Колдін, полягає в можливості опрацювання більш 
широкого обсягу інформації для прийняття криміналістичних рішень, 
у порівнянні з інформацією, що має лише кримінально-правове значення. В усіх 
випадках йдеться про використання інформаційних або інших технологій 
в розкритті злочинів. Проте такі технології не перетворюються на 
криміналістичні або експертні. 
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Н. І. Клименко вважає, що термін «технологія» за змістом ширший, ніж 
«методика дослідження», проте обмежується просторовими рамками експертних 
установ і часовим інтервалом проведення експертного дослідження. 

Значний внесок у розроблення питань, що пов’язані з експертними 
технологіями здійснив О. М. Моїсеєв у докторській дисертації. Під експертною 
технологією він пропонує розуміти систему робочих операцій, що складають 
раціональні дії з оптимального використання судовим експертом наявних 
ресурсів (матеріальних, технічних та фінансових, трудових, інтелектуальних, 
нормативно-правових) для забезпечення достовірного, науково-обґрунтованого 
та аргументованого результату судової експертизи. Якщо у визначенні йдеться 
про систему операцій, то у подальшому автор намагається визначити структуру 
експертної технології, але не виявляє послідовності. В одному місці пише про її 
елементи (організаційного, кадрового, науково-методичного та матеріально-
технічного забезпечення). В іншому йдеться про змістовні блоки, до яких автор 
відносить: кадрового забезпечення; формування завдань щодо експертного 
дослідження; вибору експертних методів та експертних методик; матеріально-
технічного забезпечення; формування експертних висновків та висновку 
експерта. У чому полягає відмінність структурних елементів від блоків 
експертної технології, автор не розкриває. Навряд чи доцільним є розглядати як 
однопорядкові блоки, стадії, етапи та елементи експертної технології. Блоки та 
елементи, на наш погляд, можна розглядати як рівнозначні поняття, що 
відносяться до визначення структури експертної методики, а стадії та етапи до її 
системи. Не наводиться пояснень щодо суттєвих відмінностей у віднесенні 
певних положень до блоків та елементів експертної методики. Суттєвим 
у визначенні експертної методики є те, що автор наголошує, що суб’єктом її 
застосування може бути тільки судовий експерт. Проте у такому разі не зовсім 
переконливим є віднесення до одного із блоків – формування завдань щодо 
експертного дослідження. Формування завдань, у вигляді переліку питань, що 
будуть поставлені на вирішення експерту, є прерогативою ініціатора проведення 
експертизи, який може скористатися допомогою спеціаліста (у процесуальному 
розумінні), а не експерта. У подальшому вони знайдуть відображення в ухвалі 
слідчого судді, або будуть ним кореговані (ст. 244 КПК; ст. 104 ЦПК; 
ст. 100 ГПК; ст. 103 КАСУ). 

Заключним етапом експертної технології, як і експертної методики є 
формування експертних висновків і складання висновку експерта, що є 
джерелом доказів у судочинстві. У цьому процесуальному документі експерт 
підводить підсумки своєї дослідницької роботи. На підставі застосування своїх 
спеціальних знань під час дослідження певних об’єктів він доходить відповідних 
висновків. Від повноти та правильності висновку експерта, в багатьох випадках 
залежать результати кримінального провадження. Висновок експерта як 
джерело доказів являє собою єдність фактичних даних (умовиводів експерта) 
і форми їх вираження (як процесуальний акт). Фактичні дані, що у ньому 
викладені можуть піддаватися оцінці будь-яким учасником судового 
провадження, а остаточне рішення приймає суд. 

Науковцями розроблено основні вимоги, яких слід дотримуватися в процесі 
формулювання висновків: кваліфікованості (володіє високою кваліфікацією, 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    35    — 

спеціальними знаннями для формулювання висновків); доступності (висновки 
не вимагають для своєї інтерпретації спеціальних знань, є зрозумілими для 
учасників процесу та інших осіб). 

Експертні помилки 
Експертна діяльність, як і будь-який інший вид діяльності людини не 

виключає можливості певних неточностей і помилок, що набули назву 
експертні. Вони суттєво впливають на результативність роботи оперативно-
розшукових, слідчих і судових органів можуть стати причиною слідчих 
і судових помилок. 

В тлумачних словниках помилку розуміють як неправильність у вчинках, 
діях. Некоректність результату яких-небудь дій і т. ін. 

В юридичній практиці помилку розглядають як неправильність в діях  
і в думках, спотворене порушення закону, недоліки і похибки під час 
розслідування кримінальних правопорушень, неправильний розумовий процес 
ненавмисного характеру з боку уповноважених осіб. 

Навмисні порушення під час кримінальної процесуальної, у тому числі 
експертної, діяльності залежно від ступеня їх суспільної небезпечності можуть 
розглядатися як дисциплінарні або адміністративні проступки або злочини. 
Отже головною і визначальною ознакою експертної помилки є її ненавмисний 
характер. 

Дослідження експертних помилок не залишилося поза увагою науковців. 
Так, 2005 року В. М. Абрамова здійснила дисертаційне дослідження, яке було 
присвячене аналізу сутності, генезису та шляхів подолання експертних помилок. 

З метою виявлення типових експертних помилок, встановлення їх характеру 
і причин установами судових експертиз постійно проводиться аналіз висновків 
первинних і повторних експертиз. За результатами узагальнення готується 
оглядова інформація, в якій висвітлюються недоліки, що мали місце під час 
проведення експертних досліджень, пропонуються заходи з метою їх 
запобігання. Результативним способом перевірки висновків експертів є повторна 
експертиза, яку призначають у випадках, коли правильність першого висновку 
викликає сумніви. 

Протягом 2018 року Київським науково-дослідним інститутом судових 
експертиз проводилися наступні види повторних експертиз: почеркознавчі, 
технічної експертизи документів, автотехнічні, будівельно-технічні, економічні. 
Не набули підтвердження висновки первинної експертизи: почеркознавчої – 
50%; технічної експертизи документів – 30%; автотехнічної – 66%; будівельно-
технічної – 20%. Під час опитування експертів, останні звернули увагу на те, що 
частіше не набувають підтвердження висновки експертиз, що проводилися 
в недержавних експертних установах. 

Експертні помилки, зазначає Н. І. Клименко, це судження експерта або його 
дії, що не відповідають об’єктивній дійсності і не приводять експертне 
дослідження до мети, що є результатом хибної думки. Саме ненавмисний, 
помилковий, хибний характер неправильності висновку експерта є 
визначальною ознакою експертної помилки. У цей момент сам експерт вважає, 
що його дії є правильними та відповідають методиці, що він застосовує. Саме ця 
ознака відрізняє експертну помилку від злочину проти правосуддя, що вчиняє 
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експерт. Усвідомлення неправдивості своїх висновків або неправильності дій 
виключає помилку, як такий психологічний стан, при якому суб’єкт не 
усвідомлює неправильності своїх суджень і дій. Така помилка є сумлінною: 
експерт щиро вважає, що він мислить і діє правильно. 

Н. І. Клименко вважає, що експертна помилка не завжди може бути 
результатом неправильних дій експерта. Помилка, зазначає вона, може мати 
місце, коли дії експерта відповідають вимогам методики, що ним 
застосовувалася під час дослідження, але вихідні дані для дослідження були 
сфальсифіковані або недоброякісні. У такому разі висновок експерта не буде 
узгоджуватися з іншими доказами. Причиною помилкового висновку буде або 
помилка того, хто призначив експертизу, його умисно неправильні дії чи 
правопорушення. 

На нашу думку, подібні ситуації навряд чи можна віднести до експертних 
помилок. У діях експерта не було жодних відхилень від вимог КПК, методик 
проведення дослідження. Він не мав можливості встановити недоброякісність 
поданих для дослідження об’єктів, використовуючи наявні у нього методики та 
технічні засоби. Експертна помилка має бути пов’язана з неправильними 
ненавмисними діями експерта. Якщо цього немає, помилку або злий задум слід 
шукати в діях інших учасників провадження. Слушно з цього приводу 
зазначають автори, що у даному випадку про експертну помилку не йдеться: 
причиною є або помилка органу, що призначив експертизу, або його навмисні 
неправильні дії, правопорушення. 

Однією з ознак експертних помилок науковці виділяють їх суттєвість, під 
якою пропонується розуміти настання негативних наслідків, що виявляються 
в порушенні основних принципів судової експертизи – всебічності, повноти, 
об’єктивності, комплексності і науковості дослідження об’єктів. Деякі з таких 
помилок в експертній практиці час від часу повторюються і тому набули назву 
«типові». З метою їх запобігання проводяться узагальнення експертної 
практики, та розробляються рекомендації для застосування під час проведення 
досліджень певного виду. 

У теорії криміналістики спостерігається декілька підходів до розгляду 
природи та класифікації експертних помилок, що дозволяє поглиблено вивчити 
їх причини та запропонувати заходи запобігання. Так, одні автори експертні 
помилки за природою поділяють на три класи: а) процесуальні; б) гносеологічні; 
в) діяльнісні (операційні) та окремо розглядають їх причини. Натомість 
Н. І. Клименко наводить класифікацію не експертних помилок, а причин їх 
утворення. 

Помилки процесуального характеру полягають у порушенні приписів норм 
кримінального процесуального закону або окремих положень інструкцій про 
порядок призначення і проведення судових експертиз. До них відносять 
недотримання експертом меж своєї компетенції (надання відповідей на правові 
питання тощо); порушення процесуальних правил отримання зразків для 
порівняльного дослідження (перед експертом ставлять завдання з виявлення на 
речовому доказі мікрооб’єктів, що є обов’язком слідчого. Для дослідження 
експерту мають подаватися речові докази, а для виявлення на них слідів, слідчий 
має застосовувати спеціальні знання з використанням у необхідних випадках 
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лабораторного обладнання та інструментів); відповіді на запитання, що не 
потребують спеціальних знань; недотримання (з різних обставин) вимог 
процесуальних норм, зокрема, відсутність у висновку передбачених законом 
реквізитів; необґрунтовані, недостатньо вмотивовані висновки або 
обґрунтування висновків не за результатами дослідження, а матеріалами 
кримінального провадження. 

До помилок процесуального характеру відносять дії керівника експертної 
установи, що не відповідають вимогам чинного КПК та виходять за межі його 
компетенції. У разі незгоди з підготовленим експертом висновком, керівник експерт-
ної установи самостійно доручає проведення експертизи іншому експерту. У даному 
разі мова має йти про призначення повторної експертизи за ініціативою того, хто 
призначав первинну експертизу і у нього виникли сумніви щодо її об’єктивності. 

Гносеологічні помилки пов’язані із складністю процесу експертного 
пізнання, що може бути змістовним або оціночним. Помилки можуть виникати 
під час пізнання сутності, властивостей і якостей об’єктів експертного 
дослідження, відносин між ними, а також під час оцінки результатів 
дослідження експертом, їх інтерпретації. Гносеологічні помилки поділяють на 
логічні та фактичні. 

Логічні помилки пов’язані з порушенням змістовних розумових актів, 
законів і правил логіки, а також некоректним застосуванням логічних прийомів 
та операцій. У логіці це можуть бути помилки в посилках і помилки 
в аргументації, типовими з яких є змішування причинного зв’язку із звичайною 
послідовністю у часі, або обґрунтування тези аргументами, що є вірними, але 
з яких теза, яку доказують, не випливає. 

Фактичні (предметні) помилки – це перекручене уявлення про відносини між 
предметами об’єктивного світу, що відносяться до змісту умовиводу, можуть 
бути помічені і виправлені тільки тим, хто знайомий з самим предметом, про 
який йдеться. В практиці мають місце випадки необґрунтованого використання 
експертного висновку ознак, «нейтральних» для вирішення поставленого 
завдання. Так, в сукупність ознак, що є підставою для встановлення виконавця 
рукопису, включають ознаки, що характеризують автора рукопису. Висновок 
про одну сукупність предметів засновується на ознаках складу матеріалів, 
предметів. Знаряддя зламу ідентифікується не тільки за ознаками сліду-
відображення, але і за частинами фарби. Зустрічаються висновки про 
встановлення заводу, що виготовляє шрифти, в той час як в процесі дослідження 
експерт використовує ознаки шрифтолітейної машини (про тотожність 
шрифтолітейної машини і має бути висновок). Подібні фактичні помилки може 
помітити та виявити лише спеціаліст відповідного профілю та рівня підготовки, 
на що слід звертати увагу під час рецензування висновків експерта. 

Діяльнісні (операційні) помилки пов’язані з операціями і процедурами, що 
здійснює експерт з об’єктами дослідження. Вони можуть виявитися в порушенні 
послідовності таких процедур, в неправильному застосуванні засобів 
дослідження або використанні непридатних засобів, в отриманні неякісного 
порівняльного матеріалу тощо. 

Розглянувши зазначені класи експертних помилок науковці досліджують їх 
причини, які поділяють на об’єктивні, тобто такі, що не залежать від експерта як 
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суб’єкта експертного дослідження, і суб’єктивні – залежать від мислення і дій 
експерта. Такий поділ причин експертних помилок має умовний, методичний 
характер, оскільки «суб’єктивні помилки самі мають об’єктивну підставу». 

До об’єктивних підстав експертних помилок відносять: 
– відсутність розробленої та рекомендованої до застосування методики 

експертного дослідження; 
– недосконалість методики, що використовує експерт; 
– застосування помилково рекомендованих методів; 
– використання неадекватних математичних моделей та комп’ютерних 

програм тощо. 
Причинами експертних помилок суб’єктивного характеру вважаються ті, що 

пов’язані з особистістю експерта: 
– професійна некомпетентність експерта (виявляється в незнанні сучасних 

експертних методик, невмінні застосувати більш ефективний метод дослідження 
тощо); 

– професійні упущення експерта (недбалість, поверхневість дослідження, 
нехтування методичними рекомендаціями тощо); 

– дефекти зору та інших органів чуття; 
– незвичний психічний стан експерта (втомленість, квапливість, 

хворобливість тощо); 
– вплив матеріалів провадження, зокрема попередніх експертиз, поведінки 

слідчого, судді, керівника експертної установи; 
– прагнення виявити експертну ініціативу без достатніх для цього підстав; 
– логічні дефекти умовиводів експерта тощо. 
Об’єктивна можливість існування експертних помилок вимагає розроблення 

засобів та заходів їх своєчасного виявлення, узагальнення та розроблення 
рекомендацій, що дозволять у подальшому їх викорінити або мінімізувати.  

Практикою розроблені способи виявлення експертних помилок: 
– перевірки самим експертом процесу та результатів проведеного 

дослідження на будь-якому етапі, особливо під час формування висновку, коли 
відбувається синтез отриманих відомостей; 

– аналіз й обговорення результатів дослідження комісією експертів 
(однорідна комісійна та комплексна експертизи); 

– аналіз експертом висновків попередніх експертиз; 
– перевірка процесу і результатів експертного дослідження керівником 

експертного підрозділу або установи; 
– оцінка висновку сторонами кримінального провадження або судом. 
Експертні помилки можна виявити під час узагальнень експертної практики, 

що здійснюються в експертних установах, а також в процесі здійснення 
дисертаційних досліджень. Виявлення типових експертних помилок спонукає до 
пошуку їх причин та розроблення рекомендацій, що дозволять їх усунути під час 
проведення експертиз у подальшому. Мінімізація експертних помилок 
сприятиме прийняттю законних та обґрунтованих процесуальних рішень, 
підвищенню результативності діяльності правоохоронних органів, зміцненню 
законності та правопорядку в державі. 
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1.3. Судово‐експертна діяльність  
 
1.3.1. Поняття і функції судово-експертної діяльності. Її принципи. 

Гарантії незалежності судового експерта. Організаційне, науково-
методичне, інформаційне забезпечення судово-експертної діяльності. 
Суб’єкти судово-експертної діяльності. Державні спеціалізовані експертні 
установи. Їх кадрове забезпечення 

 
Поняття і функції судово-експертної діяльності. Її принципи 
Судово-експертна діяльність – це регламентована законодавством діяльність 

осіб, які володіють спеціальними знаннями та уповноважені сторонами 
провадження на виконання дій, змістом яких є дослідження певних об’єктів, 
процесів або явищ, з метою надання науково обґрунтованих висновків для їх 
використання під час досудового розслідування та судового розгляду справ. 

Судово-експертна діяльність є особливим видом діяльності, пов’язаної 
з організацією і проведенням судових експертиз, експертних досліджень, 
спрямованих на забезпечення уповноважених осіб (органів), юридичних 
і фізичних осіб незалежними, кваліфікованими та об’єктивними висновками, 
орієнтованими на максимальне використання науки і техніки, створенням та 
удосконаленням науково-методичної бази у галузі криміналістики і судової 
експертизи, а також державним управлінням у цій сфері. 

Судово-експертна діяльність здійснюється у процесі судочинства 
експертними установами, судовими експертами, які є працівниками державних 
судово-експертних установ і приватними судовими експертами.  

Аналізуючи думки науковців щодо предмета загальної теорії судової 
експертизи та судово-експертної діяльності, можна дійти до висновку, що 
експертна діяльність розглядається виключно як об’єкт пізнання науки судової 
експертології, тобто науковці ототожнюють практичну діяльність з наукою, що 
її забезпечує. Зокрема, низка вчених, зокрема Р. С. Бєлкін, Т. В. Авер’янова, 
С. Ф. Бичкова, Ф. М. Джавадов, під судово-експертною діяльністю розуміють 
діяльність з проведення судових експертиз, тобто судово-експертну практику. 
І. А. Алієв і М. Я. Сегай відносять до об’єкта дослідження також організаційні 
і процесуальні форми використання судової експертизи. 

Cудово-експертна діяльність як цілісна система складається з елементів, 
що в сукупності забезпечують здійснення державної політики в галузі судової 
експертизи: 

1. Діяльність органів державної влади щодо правового забезпечення судово-
експертної діяльності. 

2. Діяльність уповноважених органів державної влади, що здійснюють 
функції управління щодо науково-методичного, організаційно-управлінського, 
кадрового, фінансового забезпечення проведення судових експертиз. 

3. Діяльність головних суб’єктів судово-експертної діяльності, які 
здійснюють безпосереднє організаційне і науково-методичне забезпечення та 
проведення судових експертиз у державних судово-експертних установах. 

4. Діяльність учасників судочинства щодо проведення судових експертиз 
і використання висновків експертів. 
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Названі структурні блоки з притаманними їм функціями і суб’єктами тісно 
взаємодіють між собою і створюють єдину систему судово-експертної 
діяльності. 

Уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює державне 
регулювання судово-експертної діяльності в Україні, є Міністерство юстиції. На 
виконання своїх повноважень щодо державного регулювання судово-експертної 
діяльності у Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228, серед 
основних завдань виокремлено експертне забезпечення правосуддя. 

Відповідно до покладених завдань з реалізації цього основного завдання, 
Міністерство юстиції України координує діяльність міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; 
організовує проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи; 
забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та 
Реєстру методик проведення судових експертиз; забезпечує організацію роботи 
Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті і Науково-
консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при 
Мін’юсті; видає та анулює свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового 
експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ; 
здійснює контроль за організацією діяльності судових експертів, які не є 
працівниками державних спеціалізованих установ; забезпечує організацію 
роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті; 
спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ, що проводять 
судову експертизу та належать до сфери управління Мін’юсту, здійснює 
нормативно-методичне забезпечення їх діяльності та ін.  

Особливістю судово-експертної діяльності є її дослідницький характер. 
Робота експерта над кожною експертизою, навіть у польових умовах, – це 

самостійне дослідження проблеми, пізнання істини. Діяльність експерта має 
спільні риси з науково-дослідною діяльністю, бо поряд з алгоритмічними 
компонентами в ній значне місце займають і евристичні. 

Судово-експертна діяльність має конструктивний характер. Предметом 
експертного пізнання під час дослідження об’єктів, що надходять на експертизу, 
є сліди, причинно пов’язані з подією, яка відтворює картину вчинення злочину. 
Особливістю вказаної діяльності є її верифікованість (можливість перевірки). 
Висновок експерта як джерело доказів підлягає оцінці слідчого і суду. 

Іншою особливістю судово-експертної діяльності є її профілактичні 
можливості, що реалізуються на підставі експертної прогностики. Це питання 
прогнозування у криміналістиці і судовій експертизі. 

В судово-експертній діяльності співвідносяться індивідуальність 
і колегіальність. Експерт, працюючи в певному колективі, об’єднаному 
загальним завданням, має свою конкретну мету, яку він досягає, докладаючи 
власних зусиль. Індивідуальність експертної роботи характеризується 
і персональною відповідальністю експерта за результати своїх досліджень. 

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, 
незалежності, об’єктивності і повноти дослідження. Це положення закріплено 
у ст. 3 Закону України «Про судову експертизу». 
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Принцип законності означає чітке дотримання експертом під час 
дослідження норм процесуального законодавства щодо призначення 
і проведення відповідної експертизи.  

Принцип законності при здійсненні судово-експертної діяльності, 
реалізується на підставі неухильного дотримання вимог Конституції України, 
процесуального законодавства, Закону України «Про судову експертизу» та 
інших нормативно-правових актів, що становлять правову основу цієї 
діяльності. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 
законодавством України про судово-експертну діяльність, застосовуються 
правила міжнародного договору України (Стаття 2 Закону України «Про судову 
експертизу»). 

Судово-експертна діяльність здійснюється з дотриманням прав, свобод та 
законних інтересів людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичної 
особи відповідно до Конституції України, законів України та загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права. 

Вітчизняні суди неодноразово звертали увагу на необхідність суворого 
дотримання вимог закону при призначенні судових експертиз та використанні їх 
висновків. Експерт має дотримуватися вимог щодо його можливості проводити 
дослідження, а за наявності обставин для відводу (зокрема, підозрюваний або 
інший учасник провадження є членом його сім’ї або близьким родичем), він 
зобов’язаний про це заявити. 

Принцип незалежності. Судовий експерт є самостійним учасником процесу. 
Він надає висновок, ґрунтуючись на результатах проведених ним досліджень, 
при цьому самостійно вибираючи методи, засоби і способи дослідження, 
допустимість яких визначається законом. Для забезпечення незалежності 
судово-експертної діяльності від впливу будь-яких органів і осіб законодавство 
України (зокрема, процесуальні кодекси, Закон «Про судову експертизу») 
передбачає гарантії незалежності судових експертів та їх рівність при здійсненні 
професійної діяльності. 

При проведенні дослідження експерт незалежний від органу досудового 
розслідування, правової позиції прокурора, судді, захисника та інших учасників 
процесу. 

Незалежність експерта при проведенні судової експертизи забезпечується: 
– встановленим процесуальними нормами порядком призначення, 

проведення судової експертизи, оформлення її результатів у висновку експерта; 
– наявністю юридичної відповідальності за протиправне втручання у процес 

проведення судової експертизи; 
– можливістю призначити повторну експертизу іншій експертній установі 

або закладу іншого відомства; 
– створенням необхідних матеріально-технічних, організаційно-

управлінських, інформаційних, соціальних умов для здійснення професійної 
діяльності експертів. 

Принцип об’єктивності судово-експертної діяльності – це можливість 
експерта при проведенні судової експертизи на основі своїх спеціальних знань 
дослідити всі ознаки та властивості об’єкта, надавши повні відповіді на 
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запитання, що містяться у процесуальному документі до призначення 
експертизи.  

Об’єктивність висновку експерта забезпечується кримінальною 
відповідальністю за надання завідомо неправдивого висновку та відмову без 
поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків (ст. 384, 
385 Кримінального кодексу України), а також при розголошенні даних 
досудового розслідування у випадках попередження в установленому порядку 
не розголошувати такі дані (ст. 387 Кримінального кодексу України). 

Крім того, на судових експертів поширюються вимоги та обмеження, 
встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Відповідно до цього 
Закону та ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), експерт як 
публічна особа прирівняний до суб’єктів корупційних правопорушень, тому 
може нести кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди, прохання надати таку вигоду для себе чи 
третьої особи за вчинення чи невчинення будь-якої дії з використанням свого 
службового становища, повноважень та пов’язаних із цим можливостей. 

У разі, якщо здійснене корупційне правопорушення не містить складу 
кримінального злочину, експерт може бути притягнутий до адміністративної 
відповідальності. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
регламентує відповідні санкції щодо вчинення відповідних неправомірних дій. 

Об’єктивність висновку експерта забезпечується також дисциплінарною 
відповідальністю експерта за інші порушення вимог законодавства України про 
судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень. До 
судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 
попередження, призупинення дії Свідоцтва (на певний термін), позбавлення 
кваліфікації судового експерта, пониження кваліфікаційного класу судового 
експерта (щодо судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз 
Міністерства юстиції України). 

Можливість призначення повторної експертизи та присутність учасників 
процесу в передбачених законом випадках, під час проведення судової 
експертизи є також однією із гарантій реалізації принципу об’єктивності судово-
експертної діяльності. 

Принцип повноти дослідження обумовлюється раціональним вибором 
методики і методів проведення експертом судової експертизи. Повнота 
дослідження означає застосування судовим експертом методів, засобів 
і способів проведення досліджень тільки за умови, що вони не суперечать 
вимогам нормативно-правовим актів України, науково обґрунтовані, 
забезпечують ефективність проведення досліджень, та є безпечними у разі їх 
застосування.  

При проведенні судової експертизи експерт повинен вживати вичерпних 
заходів для проведення всебічного, повного та об’єктивного дослідження 
в межах поставленого експертного завдання. Висновок судового експерта 
повинен ґрунтуватись на положеннях (методиках), що мають можливість 
перевірити обґрунтованість і правильність зроблених ним висновків. 
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Судові експерти при здійсненні ними судово-експертної діяльності. повинні 
дотримуватися норм професійної етики судового експерта. Професійна етика 
судового експерта базується на поняттях професійного обов’язку щодо 
моральних норм поведінки при виконанні функцій судового експерта 
і професійної честі, що відображає моральні норми, спрямовані на реалізацію 
загальноприйнятих засад судово-експертної діяльності. 

Гарантії незалежності судового експерта 
Відповідно до ст. 4 Закону «Про судову експертизу», незалежність судового 

експерта забезпечуються: 
– визначеним законом порядком призначення судового експерта. 
Процесуальний порядок призначення (залучення) судового експерта 

у кримінальний, цивільний, адміністративний, господарський, митний або 
конституційний процеси передбачений у кодексах або відповідних законах. До 
головних його положень належить: можливість відводу експерта, підстави 
і умови проведення експертизи, порядок призначення експертизи, форма і зміст 
висновку експерта.  

Призначення (залучення) судового експерта охоплює перевірку його 
компетентності, ознайомлення з правами і обов’язками, попередження про 
кримінальну відповідальність за підготовку завідомо неправдивого висновку, 
відмову без поважних причин від виконання покладених на експерта обов’язків 
(ст. 384, 385 КК України); 

– забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності 
втручатися будь-кому в проведення судової експертизи. 

За перешкоджання з’явленню експерта до суду, органів досудового 
розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України, примушування його до відмови від давання показань 
чи висновку настає відповідальність за ст. 386 Кримінального кодексу України. 
Як зазначається у наукових джерелах, не є втручанням у проведення експертизи 
виконання керівником експертної установи своїх організаційно-управлінських 
функцій щодо контролю якості експертного дослідження, передбаченого 
підзаконними нормативно-правовими актами; 

– існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування та суду. 

Закон «Про судову експертизу» дозволяє проводити експертні дослідження 
державним спеціалізованим установам, судовим експертам, які не є 
працівниками цих установ або іншим фахівцям (експертам) з відповідних 
галузей знань. Встановлено обмеження лише щодо проведення виключно 
державними спеціалізованими установами криміналістичних, судово-медичних 
і судово-психіатричних експертиз. Водночас криміналістичні експертизи можуть 
призначатися як у науково-дослідні інститути судових експертиз Міністерства 
юстиції, так і підрозділи Експертної служби МВС України, СБУ, ДПСУ. Тобто 
незалежність судового експерта кореспондується з фактом існування судово-
експертних установ, що не належать до сфери управління міністерств і відомств, 
до компетенції яких належить розкриття і розслідування злочинів та їх судовий 
розгляд. Це положення, крім гарантування незалежності судового експерта, 
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забезпечує принцип змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. 

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
28.10.2015 № 877 Експертна служба увійшла до складу МВС України та 
відокремлена від Національної поліції – органу, що проводить кримінальні 
провадження та оперативно-розшукову діяльність. 

– створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його 
матеріальним і соціальним забезпеченням. 

Створення необхідних умов для діяльності судового експерта, його 
матеріального і соціального забезпечення спрямовано на захист професійного 
статусу судового експерта, отже, гарантує його незалежність під час проведення 
експертиз та виконання інших службових обов’язків. 

Відповідно до Закону «Про судову експертизу» науково-методичне та 
організаційно-управлінське забезпечення покладаються на міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать 
державні експертні установи. Отже, відповідне забезпечення здійснюють 
Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони 
здоров’я, Міністерство оборони, Служба безпеки, Державна прикордонна 
служба України. 

Вирішення найважливіших питань розвитку судової експертизи, що мають 
міжвідомчий характер, проводить Координаційна рада з проблем судової 
експертизи при Мін’юсті України. Положення про неї затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 778 (із змінами 
і доповненнями). 

Координаційна рада з проблем судової експертизи розроблює питання:  
– методичного забезпечення державних експертних установ, а також органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування і суду в організації судово-експертних досліджень;  

– розвитку мережі експертних установ та збільшення обсягу і видів судової 
експертизи, створення нових методів дослідження у цій галузі;  

– внесення пропозицій щодо вдосконалення процесуального законодавства 
з проведення судової експертизи;  

– узгодження проектів нормативно-правових актів, що регламентують 
порядок проведення експертними установами судової експертизи і виконання 
ними наукових розробок;  

– впровадження разом з центральними органами виконавчої влади, до сфери 
управління яких належать експертні установи, нових видів судової експертизи;  

– визначення актуальності та пріоритетності науково-дослідних робіт 
з питань судової експертизи і конкретних тем, що потребують спільного 
розроблення та узгодження;  

– удосконалення організаційних засад проведення різних видів міжвідомчої 
комплексної та комісійної судової експертизи;  

– розроблення загальних вимог до атестації судових експертів та діяльності 
відомчих експертно-кваліфікаційних комісій;  

– розгляду пропозицій щодо формування державного Реєстру атестованих 
судових експертів;  
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– вироблення єдиного підходу до підготовки кадрів для спеціалізованих 
установ та підвищення їх кваліфікації;  

– налагодження і розвитку міжнародного співробітництва та обміну науково-
технічними досягненнями в галузі криміналістики і судової експертизи та ін.  

До складу Координаційної ради з проблем судової експертизи входять її 
голова, його перший заступник і два заступники, відповідальний секретар та 
члени Ради з числа керівних працівників центральних органів виконавчої влади, 
до сфери управління яких належать експертні установи, та інших державних 
органів. До складу Ради можуть залучатися провідні вчені в галузі права, 
криміналістики та судової експертизи. Для організації роботи Ради утворюється 
президія у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.  

Засідання Ради проводяться не рідше, ніж один раз на рік. 
Методики проведення судових експертиз, крім судово-медичних та судово-

психіатричних, підлягають атестації та державній реєстрації. Атестація 
і реєстрація методик сприяє забезпеченню правосуддя кваліфікованою 
експертизою, орієнтованою на максимальне використання сучасних досягнень 
науки і техніки.  

Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових 
експертиз затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 
2008 р. № 595. У Порядку міститься поняття «методика проведення судової 
експертизи» – це результат наукової роботи, що містить систему методів 
дослідження, які застосовуються в процесі послідовних дій експерта з метою 
виконання певного експертного завдання. 

Атестація методик полягає в оцінці звіту про наукову роботу, виконану 
з метою розроблення методик, шляхом проведення його рецензування та 
апробації методик спеціалізованими установами. Апробація методик 
проводиться фахівцями експертних установ, що не брали участь у їх 
розробленні, з метою перевірки обґрунтованості методик, а також оцінки їх 
ефективності та результативності для виконання експертних завдань. 

У разі прийняття науковою радою рішення про рекомендацію до 
впровадження методики в експертну практику – вона подається для державної 
реєстрації. 

Державна реєстрація методик проводиться Мін’юстом, який є держателем 
Реєстру методик проведення судових експертиз і визначає організаційні та 
методологічні засади його ведення. 

До методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію, можуть бути 
внесені зміни, пов’язані з появою нових об’єктів дослідження, застосуванням 
нового обладнання та/або програмних продуктів, змінами у законодавстві та 
нормативно-технічних актах, а також у зв’язку із необхідністю удосконалення 
методик в окремій частині. 

З метою розвитку науково-методичного та інформаційного забезпечення 
судово-експертної діяльності в Україні Мін’юст забезпечує видання 
міжвідомчого науково-методичного збірника «Криміналістика і судова 
експертиза».  

Видання цього збірника започатковано 1964 року. У ньому висвітлюються 
проблеми теорії криміналістики та судової експертизи, тактики й методики 
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розслідування окремих видів злочинів, використання досягнень науки і техніки 
під час проведення криміналістичних, біологічних, медичних та інших судових 
експертиз. Збірником постійно цікавиться широке коло науковців, педагогів, 
працівників правоохоронних органів, суддів, оскільки впровадження наукових 
розробок в експертну практику істотно підвищувало якість протидії 
злочинності. Збірник «Криміналістика і судова експертиза» є «творчим 
майданчиком» для наукових дискусій у галузі криміналістики та судової 
експертизи, що виникають під час підготовки докторських та кандидатських 
дисертацій, проведення науково-дослідних робіт за спеціальністю 12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність.  

Під інформаційним забезпеченням судово-експертної діяльності розуміють 
сукупність відомостей, що характеризують фактичний стан об’єкта експертного 
дослідження та його нормативно-правове регулювання. Цей вид забезпечення 
полягає в обміні інформаційними ресурсами між різними суб’єктами з метою 
якісного проведення судової експертизи.  

Закон «Про судову експертизу» зобов’язує підприємства, установи, 
організації незалежно від форми власності надавати експертним установам 
безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, а також, 
за згодою, натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію 
та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та 
нормативної бази судової експертизи. 

Крім того, державні спеціалізовані експертні установи мають право 
одержувати від судів, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
органів досудового розслідування знаряддя кримінального правопорушення та 
інші речові докази, щодо яких закінчено кримінальне провадження, для 
використання в експертній і науковій діяльності. 

Водночас, якщо отримана експертною установою інформація містить 
державну, комерційну чи іншу охоронювану законом таємницю, вони повинні 
забезпечити нерозголошення цих відомостей. 

До знарядь кримінальних правопорушень та інших речових доказів, що 
становлять інтерес для експертної і наукової діяльності, можуть належати 
саморобні оригінальні зразки вогнепальної чи холодної зброї, саморобні 
вибухові пристрої, фальшиві грошові купюри, «злодійське знаряддя» (фомки, 
відмички, ломики) та ін. Причому такі предмети, як правило, демонструються 
у криміналістичних музеях судово-експертних установ. 

Державні судово-експертні установи функціонують у Міністерстві юстиції 
України, Міністерстві охорони здоров’я України, Міністерстві внутрішніх справ 
України, Міністерстві оборони України, Службі безпеки України та Державній 
прикордонній службі України. 

У Міністерстві юстиції України діють науково-дослідні інститути судових 
експертиз: Київський з відділеннями (Вінницьке, Житомирське, Івано-
Франківське, Кропивницьке, Тернопільське, Хмельницьке, Черкаське, 
Чернівецьке, Чернігівське); Харківський з відділеннями (Полтавське, Сумське, 
Севастопольське); Одеський з відділеннями (Миколаївське, Херсонське); 
Львівський з відділеннями (Волинське, Закарпатське, Рівненське); 
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Дніпропетровський із Запорізьким відділенням; Донецький; Кримський та 
Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної 
власності. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 30 березня 2011 р. 
№ 314 «Про умови праці працівників державних спеціалізованих установ 
судових експертиз» до штатної структури установ входять посади: керівник 
(директор, завідувач) установи; заступник (заступники) керівника установи; 
завідувач (начальник) відділення; керівники (начальники, завідувачі) основних 
підрозділів, учений секретар; керівники (начальники, завідувачі) інших 
підрозділів; головний інженер; працівники, які проводять експертизи та 
експертні дослідження (головний судовий експерт, провідний судовий експерт, 
старший судовий експерт, судовий експерт); наукові співробітники, які 
розробляють експертні методики (головний науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, 
молодший науковий співробітник). 

Типові кваліфікаційні характеристики посад працівників судово-експертних 
установ, а також вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації 
працівників визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик посад 
працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції 
України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України 
19.04.2012 № 611/5. 

Працівниками судово-експертних установ Міністерства юстиції України 
проводяться експертні дослідження в межах 36 видів судових експертиз за 
90 експертними спеціальностями, що присвоюються їм після підготовки та 
атестації відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України 03.03.2015 № 301/5. 

У науково-дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції 
України функціонують лабораторії: почеркознавчих, авторознавчих, 
психологічних досліджень; трасологічних, зброї, вибухотехнічних досліджень та 
технічних досліджень документів; фізичних, хімічних та біологічних 
досліджень; інженерно-транспортних, пожежнотехнічних, електротехнічних 
досліджень і досліджень у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності; 
товарознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності; 
будівельно-технічних досліджень; економічних досліджень; військових 
досліджень; комп’ютерно-технічних, фоноскопічних досліджень та 
інформаційного забезпечення. 

У системі МВС України експертизи здійснює Експертна служба, що 
складається з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру та регіональних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів.  

У ДНДЕКЦ МВС України функціонують лабораторії: досліджень зброї; 
криміналістичних видів досліджень; досліджень у сфері інформаційних 
технологій; досліджень матеріалів, речовин і виробів; автотехнічних досліджень 
та криміналістичного дослідження транспортних засобів; біологічних 
досліджень та обліків; товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, 
земельних досліджень та оціночної діяльності; інформаційної безпеки, 
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моніторингу та автоматизації діяльності; планування, контролю та менеджменту 
якості; організації навчального, наукового, методичного забезпечення та роботи 
з кадрами; вибухотехнічна лабораторія. 

Експертна служба Служби безпеки України представлена Українським 
науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз, що має 
такі підрозділи: Центр судових і спеціальних експертиз; зональні експертні 
сектори та експертні сектори у регіональних органах СБУ. Експертні підрозділи 
проводять криміналістичні дослідження, у тому числі експертизи спеціальних 
технічних засобів негласного одержання інформації, інженерно-технічні, 
економічні, товарознавчі експертизи. 

У Державній прикордонній службі України функціонує Головний експертно-
криміналістичний центр та його експертні підрозділи. До основних завдань 
експертної служби цього відомства відноситься проведення судової експертизи 
та експертних досліджень паспортних документів, що використовуються під час 
перетинання державного кордону України. 

У підрозділах Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) проводять 
судово-медичні і судово-психіатричні дослідження. Судово-медичні експертизи 
виконуються в Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ, бюро 
судово-медичної експертизи обласних управлінь охорони здоров’я та районних 
(міжрайонних) відділеннях. У бюро, як правило, існують відділення: судово-
медичної цитології, імунології, генетичної ідентифікації, гістології, токсикології, 
експертизи потерпілих, підозрюваних та інших осіб, відділення судово-медичної 
криміналістики.  

Судово-психіатричні експертизи проводяться в Науково-дослідному 
інституті психіатрії МОЗ та регіональних медичних закладах, перелік яких 
затверджено наказом МОЗ від 26.06.2017 № 722. 

Нині експертні установи Міністерства оборони України на етапі 
реформування. 

Кадрове забезпечення експертних установ – це комплекс заходів щодо 
наповнення цих закладів та їх структурних підрозділів висококваліфікованими 
та такими, що відповідають усім вимогам, кадрами, організація їхньої праці та 
підвищення професійного рівня з метою забезпечення належного здійснення 
ними судово-експертної діяльності, надання якісних професійних послуг. 

Судовими експертами державних спеціалізованих установ, що проводять 
судово-експертну діяльність, можуть бути особи, які мають необхідні знання для 
надання висновку з досліджуваних питань, а саме фахівці, які мають вищу 
освіту, не нижче другого магістерського рівня (або освітньо-кваліфікаційного 
рівня не нижче спеціаліста), які пройшли відповідну підготовку та отримали 
кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. 

Посада судового експерта за своєю природою є винятковою, оскільки має 
певні особливості. З одного боку, робота експерта полягає у проведенні із 
застосуванням своїх спеціальних знань (з практично необмеженого кола 
питань – науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо) науково обґрунтованого 
дослідження для встановлення фактів, що мають доказове значення під час 
розслідування та розгляду справ у судах, з іншого – судовий експерт набуває 
статусу процесуальної особи під час надання висновку і таким чином у своїй 
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професійній діяльності поєднує статус фахівця з відповідної галузі знань, 
науковця та процесуальної особи. 

Підготовка фахівців для державних експертних установ здійснюється 
вищими навчальними закладами; спеціалізація та підвищення кваліфікації 
проводяться на курсах та у спеціальних закладах відповідних міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади. Одним із провідних закладів 
вищої освіти України, у якому готують фахівців – судових експертів, є 
Національна академія внутрішніх справ. У навчально-науковому інституті 
№ 2 академії проходять навчання студенти на бакалаврському та магістерському 
рівні вищої освіти з отриманням дипломів державного зразка за спеціалізацією 
«Судова експертиза» та набуттям під час навчання практичних навичок 
проведення судових експертиз.  

Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають 
на меті здійснювати експертну діяльність, проходять навчання з відповідної 
експертної спеціальності в державних спеціалізованих установах Міністерства 
юстиції України. 

Для забезпечення належного професійного рівня фахівці, які не є 
працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію 
судового експерта, крім тих, які мають науковий ступінь, один раз на три роки 
повинні пройти стажування в державних спеціалізованих установах 
Міністерства юстиції України відповідно до спеціальності та підтвердити рівень 
своїх професійних знань. 

У системі судово-експертних установ України працюють висококва-
ліфіковані фахівці, компетентні у різних галузях науки і техніки. Відповідно до 
посадових інструкцій, кожний судовий експерт державної спеціалізованої 
установи зобов’язаний знати не лише предметну область своєї експертної 
спеціальності (професійні знання), а й норми законодавства, що регулює 
порядок призначення й проведення експертиз. Зокрема, такі питання виносяться 
на кваліфікаційні екзамени на право самостійного проведення судової 
експертизи. 

У структурі знань експерта виокремлюються такі складники: 1) базові 
спеціальні знання різних наук, які отримують під час навчання у закладах вищої 
освіти; 2) додаткові спеціальні знання, які здобувають у процесі підготовки для 
отримання кваліфікації судового експерта з певної спеціальності; 3) додаткові 
правові знання, необхідні експерту для правильного орієнтування в правовому 
полі судочинства. 

Експерт під час професійної діяльності самостійно реалізує свої процесуальні 
права та обов’язки, у тому числі поза судово-експертною установою: приймаючи 
участь у слідчих (розшукових) і судових діях, при виїзді на експертний огляд 
об’єкта, при виклику на допит або дачу висновку в суді та ін.  

Отже, єдині підходи до належного добору кадрів, запроваджені Мін’юстом 
України, дають можливість забезпечити належний рівень кваліфікації судових 
експертів та як наслідок – якість, високий науковий рівень та обґрунтованість 
експертних висновків. 
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1.3.2. Поняття доказів. Роль висновку експерта як джерела доказів 
у процесуальному праві. Належність та допустимість доказів 

 
Доказом вважається інформація, що підтверджує певні обставини, факти, події, 

процеси, явища. Докази в процесуальному праві – це будь-які фактичні дані, отримані 
у процесуально передбаченому порядку, на підставі яких встановлюється наявність 
чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вирішення справи.  

У низці вітчизняних юридичних процесів трактування доказів має несуттєві 
відмінності. Зокрема, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, 
отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 
слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, 
що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню 
(ст. 84 КПК України). Цивільний процес тлумачить докази як будь-які дані, на 
підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що 
обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, що 
мають значення для вирішення справи (ст. 76 ЦПК України). 

Проведення судової експертизи регламентовано у таких видах публічного 
правозастосовного процесу (процесуальному праві): 

– кримінальний процес (КПК України від 13.04.2012);  
– цивільний процес (ЦПК України від 18.03.2004); 
– адміністративний процес (КАС України від 06.07.2005); 
– господарський процес (ГПК України від 06.11.1991); 
– митний процес (Митний кодекс України від 13.03.2012); 
– конституційний процес (Закон України «Про Конституційний Суд 

України» від 13.07.2017). 
Аналіз норм цих нормативно-правових актів показав, що національне 

процесуальне законодавство відносить висновки експертів до доказів (їх 
процесуальних джерел). Ними регламентується судово-експертна діяльність, що 
здійснюється експертами і експертними установами. 

Доказування в юридичних процесах положення про докази і доказування 
в цілому однаково підходять до визначення правового статусу судового 
експерта, місця його висновку у системі доказів, що свідчить про дотримання 
цілісності і єдності правового простору судово-експертної діяльності. 
Процесуальне право встановлює, що свої висновки за результатами дослідження 
експерт викладає письмово – у висновку експерта. Висновок експерта є доказом 
у справі (його процесуальним джерелом, засобом встановлення фактів). 

Зокрема, Кримінальний процесуальний закон України визначив висновок 
експерта як процесуальне джерело доказів (ст. 84 КПК України). Тобто судовою 
експертизою можуть бути встановлені фактичні дані, на підставі яких 
у визначеному законом порядку з’ясовується наявність або відсутність 
суспільно небезпечного діяння, винуватість особи, яка вчинила його, інші 
обставини, що мають значення для кримінального провадження. Надаючи 
висновку експерта такий вагомий статус у доказуванні, КПК України встановив 
й норму, відповідно до якої цей процесуальний документ не є обов’язковим для 
особи або органу, яка здійснює провадження, але незгода з ним повинна бути 
вмотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку (ст. 101 КПК України).  
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Усі зібрані під час розслідування кримінального правопорушення докази 
підлягають ретельній, всебічній і об’єктивній перевірці сторонами 
кримінального провадження. Перевірка доказів поряд з їх збиранням та оцінкою 
складають елементи доказування, причому роль судової експертизи значна 
у кожному з них, особливо при перевірці й оцінці доказової інформації. 
Водночас отримані судовим експертом дані, як правило, слугують для збирання 
сторонами кримінального провадження інших доказів, що відображають або 
причетність особи до вчиненого кримінального правопорушення, або 
відсутність у її діянні ознак злочину. 

Серед критеріїв, яким мають відповідати докази, у тому числі висновок 
експерта, для можливості їх застосування у певному юридичному процесі – є 
належність та допустимість.  

За загальним правилом належними є докази, що прямо чи непрямо 
підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню 
у провадженні, та інших обставин, які мають значення для справи, а також 
достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання 
інших доказів. 

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, 
встановленому конкретним процесуальним кодексом. Недопустимий доказ не 
може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не 
може посилатися суд при ухваленні судового рішення. 

 
1.3.3. Визначення засад судової експертизи у Конституції України. Закон 

України «Про судову експертизу». Регулювання питань призначення та 
проведення судової експертизи у КПК, ЦПК, ГПК України, КАСУ, КУпАП, 
законах України «Про Конституційний Суд України», «Про виконавче 
провадження» тощо. Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють 
питання призначення та проведення судової експертизи, інші питання 
судово-експертної діяльності 

 
З урахуванням того, що судовій експертизі належить важлива роль у процесі 

доказування в юридичних процесах, Конституція України містить загальні 
засади здійснення судово-експертної діяльності в державі. Здійснюючи 
доказування при вирішенні юридичних спорів, суд дотримується верховенства 
права і забезпечує кожному право на справедливе правосуддя та повагу до прав 
та свобод людини і громадянина. А судочинство – це сукупність принципів 
і норм, що визначають організацію і діяльність системи судових органів.  

Відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється 
на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. 
Правосуддя забезпечується тим, що судді, здійснюючи правосуддя, є 
незалежними та керуються верховенством права. Адже серед основних засад 
судочинства є такі: рівність усіх учасників судового процесу перед законом 
і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода 
в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості 
(ст. 129 Конституції України). 
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Крім того, у ст. 92 Конституції України передбачено, що виключно законами 
України визначаються судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової 
експертизи. 

Цими положеннями Основного Закону України визначаються 
основоположні принципи (засади) судової експертизи, закріплюється її 
виключна значимість у процесі врегулюванням юридичних спорів судами 
держави. 

Закон України «Про судову експертизу» був прийнятий 25 лютого 1994 року. 
Нормативний документ вирізняється своєю лаконічною законопроектною 
технікою (налічує 24 статті) та чіткістю регулювання суспільних відносин 
у сфері судово-експертної діяльності. 

Термін «судово-експертна діяльність» у цьому Законі уживано вперше, 
зокрема у преамбулі зазначено про правові, організаційні і фінансові основи 
такої діяльності та більш деталізовано розкрито у розділах, що стосуються 
загальних положень судової експертизи, статусу судового експерта, 
фінансування судово-експертної діяльності, її організації та міжнародного 
співробітництва. 

Отже, у Законі «Про судову експертизу» визначено:  
– мету державної політики у сфері судово-експертної діяльності, проведення 

судової експертизи, основні засади якої Конституцією України віднесено до 
елементів здійснення правосуддя; 

– правові, організаційні, науково-методичні, фінансові, соціальні, 
матеріально-технічні положення щодо проведення судово-експертної діяльності; 

– суб’єктів, які безпосередньо здійснюють судово-експертну діяльність або 
забезпечують її організаційно-управлінськими, науково-методичними функціями. 

Регулювання питань призначення та проведення судової експертизи у КПК, 
ЦПК, ГПК України, КАСУ, КУпАП, законах України «Про Конституційний Суд 
України», «Про виконавче провадження» тощо. 

Проведення судової експертизи передбачено низкою галузей права. 
Відповідні питання висвітлені у КПК, ЦПК, ГПК України, КАСУ, КУпАП, 
Митному кодексі України, законах України «Про Конституційний Суд 
України», «Про виконавче провадження», «Про запобігання корупції» та інших 
нормативно-правових документах, що регламентують процес вирішення 
юридичних спорів (процесуальне право). 

У Кримінальному процесуальному кодексі України положення, що 
стосуються призначення та проведення судової експертизи передбачені 
у нормах, які регулюють:  

– процесуальний статус експерта (Експерт (ст. 69), Відповідальність 
експерта (ст. 70); його участь у кримінальному провадженні (Підстави для 
відводу спеціаліста, представника персоналу органу пробації, перекладача, 
експерта, секретаря судового засідання (ст. 79), Наслідки відводу слідчого, 
прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, представника 
персоналу органу пробації, перекладача (ст. 83); 

– значення судової експертизи, висновку експерта, його форми (Докази 
(ст. 84), Належність доказів (ст. 85), Збирання доказів (ст. 93), Оцінка доказів 
(ст. 94), Висновок експерта (ст. 101), Зміст висновку експерта (ст. 102); 
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– процесуальні витрати на проведення судових експертиз (Види 
процесуальних витрат (ст. 118), Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, 
свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів (ст. 122), Витрати, пов’язані із 
зберіганням і пересиланням речей і документів (ст. 123); 

– безпосереднє проведення судових експертиз, забезпечення їх умов 
(Підстави проведення експертизи (ст. 242), Порядок залучення експерта 
(ст. 243), Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта (ст. 244), 
Отримання зразків для експертизи (ст. 245), Проведення експертизи за ухвалою 
суду (ст. 332), Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза 
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 486), Психіатрична 
експертиза (ст. 509); 

– оцінку результатів судової експертизи в суді (Наслідки неприбуття свідка, 
спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого органу з питань 
пробації і експерта (ст. 327), Допит експерта в суді (ст. 356), Дослідження 
документів (ст. 358). 

Судова експертиза призначається під час вирішення спорів у цивільному 
провадженні. Цивільний процесуальний кодекс України регламентує такі питання 
щодо судової експертизи: 

– процесуальний статус експерта, його участь у провадженні (Підстави для 
відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, 
перекладача (ст. 38), Інші учасники судового процесу (ст. 65), Експерт (ст. 72); 

– місце висновку експерта у системі доказів, порядок призначення 
і проведення судових експертиз (Докази (ст. 76), Вимоги до висновку експерта 
(ст. 102), Призначення експертизи судом (ст. 103), Ухвала про призначення 
експертизи (ст. 104), Обов’язкове призначення експертизи судом (ст. 105), Огляд 
доказів за їх місцезнаходженням (ст. 85), Проведення експертизи на замовлення 
учасників справи (ст. 106), Збирання матеріалів для проведення експертизи 
(ст. 107), Проведення експертизи (ст. 108), Наслідки ухилення від участі 
в експертизі (ст. 109), Комісійна експертиза (ст. 111), Комплексна експертиза 
(ст. 112), Додаткова і повторна експертиза (ст. 113); 

– висновок експерта у галузі права (Зміст висновку експерта у галузі права 
(ст. 114), Оцінка висновку експерта у галузі права судом (ст. 115); 

– процесуальні витрати на проведення судових експертиз (Види судових 
витрат (ст. 133), Попереднє визначення суми судових витрат (ст. 134), 
Забезпечення та попередня оплата судових витрат (ст. 135), Витрати, пов’язані із 
залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, 
проведенням експертиз (ст. 139); 

– участь експерта при судовому розгляді, дослідження висновку експерта та 
пов’язаних з ним питань (Судові повістки (ст. 128), Наслідки неявки в судове 
засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача (ст. 224), Роз’яснення прав 
та обов’язків експерта. Присяга експерта (ст. 225), Дослідження доказів (ст. 229), 
Дослідження письмових доказів (ст. 235), Дослідження речових та електронних 
доказів (ст. 237), Дослідження висновку експерта (ст. 239), Оцінка висновку 
експерта судом (ст. 110). 

Під час розгляду адміністративних справ у порядку адміністративного 
провадження виникають випадки необхідності звернення до проведення судових 
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експертиз. Зокрема, Кодекс адміністративного судочинства України регулює 
суспільні відносини при проведенні судових експертиз щодо: 

– статусу експерта та умов його участі в адміністративному процесі (Особи, 
які є іншими учасниками судового процесу (ст. 61), Експерт (ст. 68), Експерт 
з питань права (ст. 69), Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового 
засідання, експерта, спеціаліста, перекладача (ст. 38), Заява про відвід 
(самовідвід) (ст. 39); 

– способів забезпечення участі експерта у судовому засіданні (Повістки 
(ст. 124), Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста 
(ст. 206), Роз’яснення прав і обов’язків експерта, присяга експерта (ст. 207); 

– судових витрат, пов’язаних з проведенням експертизи (Види судових 
витрат (ст. 132), Попередня оплата судових витрат (ст. 136), Витрати, пов’язані 
із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 
експертиз (ст. 137), Розподіл судових витрат (ст. 139); 

– місця висновку експерта у системі доказів, його ролі у доказуванні 
(Поняття доказів (ст. 72), Дослідження доказів (ст. 211), Дослідження письмових 
доказів (ст. 217), Дослідження речових та електронних доказів (ст. 219), Оцінка 
висновку експерта (ст. 108), Оцінка висновку експерта у галузі права судом 
(ст. 113), Дослідження висновку експерта (ст. 221), Підстави перегляду судових 
рішень за нововиявленими або виключними обставинами (ст. 361); 

– підготовки до експертизи і її проведення (Порядок ухвалення судових 
рішень (ст. 243), Способи забезпечення доказів (ст. 115), Призначення 
експертизи судом (ст. 102), Ухвала про призначення експертизи (ст. 103), Огляд 
доказів за їх місцезнаходженням (ст. 81), Огляд речових доказів, що швидко 
псуються (ст. 82), Проведення експертизи на замовлення учасників справи 
(ст. 104), Збирання матеріалів для експертного дослідження (ст. 105), 
Проведення експертизи (ст. 106), Комісійна експертиза (ст. 109), Комплексна 
експертиза (ст. 110), Додаткова і повторна експертизи (ст. 111), Наслідки 
ухилення учасника справи від участі в експертизі (ст. 107); 

– процесуальної форми висновку експерта (Вимоги до висновку експерта 
(ст. 101), Зміст висновку експерта у галузі права (ст. 112). 

При здійсненні судочинства у господарських судах для вирішення спорів, 
пов’язаних із господарською діяльністю, часто виникає необхідність з’ясування 
обставин конфлікту за допомогою осіб із спеціальними знаннями – експертів. 
Повноваження господарських судів щодо порядку призначення та проведення 
судових експертиз встановлює Господарський процесуальний кодекс України. 
Зокрема, йдеться про: 

– процесуальний статус експерта та можливість його участі у судовому 
процесі (Склад інших учасників судового процесу (ст. 62), Експерт (ст. 69), 
Експерт з питань права (ст. 70), Підстави для відводу (самовідводу) секретаря 
судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача (ст. 37), Заяви про 
самовідводи та відводи (ст. 38), Повідомлення і виклики, що здійснюються 
судом (ст. 120), Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, 
перекладача (ст. 203); 

– судові витрати, пов’язані з призначенням експертизи (Види судових витрат 
(ст. 123), Забезпечення та попередня оплата судових витрат (ст. 125), Витрати, 
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пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, 
проведенням експертиз (ст. 127); 

– місце висновку експерта у системі доказів, його роль у доказуванні 
(Докази (ст. 73), Підстави та порядок забезпечення доказів (ст. 110), 
Дослідження доказів (ст. 210), Оцінка висновку експерта судом (ст. 104), Оцінка 
висновку експерта у галузі права судом (ст. 109), Дослідження письмового 
висновку експерта (ст. 214), Підстави перегляду судових рішень за 
нововиявленими або виключними обставинами (ст. 320); 

– призначення і проведення експертизи у господарському судочинстві 
(Призначення експертизи судом (ст. 99), Підготовка розгляду справи судом 
апеляційної інстанції (ст. 267), Ухвала про призначення експертизи (ст. 100), 
Проведення експертизи на замовлення учасників справи (ст. 101), Збирання 
матеріалів для проведення експертизи (ст. 102), Огляд доказів за їх 
місцезнаходженням (ст. 82), Огляд речових доказів, що швидко псуються 
(ст. 83), Проведення експертизи (ст. 103), Комісійна експертиза (ст. 105), 
Комплексна експертиза (ст. 106), Додаткова або повторна експертиза (ст. 107); 

– процесуальну форму висновку експерта (Вимоги до висновку експерта 
(ст. 98), Зміст висновку експерта у галузі права (ст. 108). 

У провадженнях за справами про адміністративні правопорушення може бути 
призначена судова експертиза. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
регламентує питання залучення експерта до дослідження в аспекті: 

– процесуального статусу експерта (Експерт (ст. 273); 
– місця висновку експерта у системі доказів у справі про адміністративне 

правопорушення (Докази (ст. 251), Оцінка доказів (ст. 252); 
– адміністративної відповідальності експерта (Прояв неповаги до суду або 

Конституційного Суду України (ст. 185-3), Злісне ухилення свідка, потерпілого, 
експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи 
прокурора (ст. 185-4); 

– судових витрат, пов’язаних із залученням експерта у справу про 
адміністративне правопорушення (Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, 
експертам і перекладачам (ст. 275). 

Проведення судових експертиз і участь експертів у юридичних процесах при 
вирішенні тих чи інших спорів передбачено низкою законів та підзаконних 
нормативно-правових актів України. 

Зокрема, Закон України «Про Конституційний Суд України» до учасників 
конституційного провадження відносить й експертів. У цьому провадженні для 
забезпечення повноти розгляду справи може бути призначена експертиза та 
викликані експерти на засідання, у тому числі пленарні засідання (ст. 69). Стаття 
72 Закону встановлює права та обов’язки залученого у конституційне 
провадження експерта. Водночас, за неповагу до Конституційного Суду, що 
виразилася у злісному ухиленні від явки на засідання, або непідкорення 
розпорядженню головуючого чи порушенню порядку під час таких засідань, та 
за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного 
Суду, експерти несуть відповідальність в порядку, визначеному законом. 

Закон України «Про виконавче провадження» містить положення про те, що 
експерт є учасником виконавчого провадження. Відповідно до ст. 20 для 
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з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого 
провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить постанову 
про залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів або спеціалістів). 
Експерт зобов’язаний надати письмовий висновок з питань, що містяться 
в постанові. Експерт має право на винагороду за надані ним послуги. Експерт 
несе кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов’язків під час здійснення виконавчого 
провадження, надання завідомо неправдивого висновку, про що він 
попереджається виконавцем. 

Закон України «Про запобігання корупції» з метою виявлення в чинних 
нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, 
що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, 
передбачає проведення антикорупційної експертизи (ст. 55). 

Антикорупційна експертиза – це спеціальне дослідження, під час якого 
уповноважені законодавством України особи здійснюють діяльність із 
виявлення у чинних нормативно-правових актів, проектах таких актів положень, 
що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень 
(корупціогенні чинники), та розроблюють рекомендації щодо їх усунення. Цю 
експертизу проводять фахівці Департаменту з питань правосуддя та 
національної безпеки Міністерства юстиції України, а також Комітет Верховної 
Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби 
з корупцією. Чинне законодавство передбачає можливість проведення 
антикорупційної експертизи Національним агентством із запобігання корупції та 
громадськістю. Порядок проведення антикорупційної експертизи встановлений 
наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5 (із змінами 
і доповненнями). Вона здійснюється відповідно до методології проведення 
антикорупційної експертизи, визначеною законодавством. 

Антикорупційна експертиза є комплексним дослідженням, що включає такі 
етапи: перший – загальна оцінка проекту нормативно-правового акта (або 
чинного документа); другий – антикорупційна оцінка положень проекту 
нормативно-правового акта (або чинного документа); третій – підготовка 
висновку та розроблення рекомендацій щодо усунення корупціогенних 
чинників, які зазначаються у висновку фахівця. За результатами 
антикорупційної експертизи чинного нормативно-правового акта Міністерство 
юстиції готує висновок антикорупційної експертизи за встановленою формою. 
Результати антикорупційної експертизи протягом десяти календарних днів 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. 

При деякій подібності антикорупційної експертизи до судової експертизи, 
антикорупційна – не відноситься до судових експертиз. Сутністю антикорупційної 
експертизи є аналіз норм права, вивчення і порівняння низки чинних нормативно-
правових актів. Тобто антикорупційна експертиза полягає у юридичному аналізі 
положень проекту нормативного документу (чинного нормативно-правового акту), 
у результаті якого фахівець готує висновок, що ураховується під час прийняття 
рішення щодо можливості схвалення (видання) цього акту. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» визначає 
наукову і науково-технічну експертизу як діяльність, метою якої є дослідження, 
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перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи 
і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо них (ст. 1). До 
об’єктів наукової та науково-технічної експертизи відносяться: діючі об’єкти 
техніки (в тому числі військової) та промисловості, споруди, природні об’єкти; 
проекти, програми, пропозиції різного рівня. 

Закон встановлює, що обов’язковій науковій і науково-технічній експертизі 
підлягають: державні цільові наукові і науково-технічні програми; міждержавні 
наукові та науково-технічні програми, що реалізуються на підставі міжнародних 
договорів України в межах її території; галузеві і міжгалузеві програми у сфері 
наукової і науково-технічної діяльності; інноваційні програми та проекти державного 
значення. З ініціативи організацій та установ на експертизу можуть бути направлені 
науково-дослідні роботи; наукові праці у вигляді спеціально підготовлених рукописів, 
наукових доповідей, опублікованих монографій чи посібників; дисертаційні 
дослідження, науково-технічна документація на раціоналізаторські пропозиції, 
винаходи та ін. Результати наукової і науково-технічної експертизи оформлюються 
у науково обґрунтованих експертних висновках. 

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 затверджено 
Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень. Цей наказ є 
своєрідним «Експертним кодексом» здійснення судово-експертної діяльності 
в Україні. 

До підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють призначення та 
проведення судової експертизи, або інші питання професійної діяльності 
експертів відносяться:  

– Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 
08.10.1998 № 53/5 (із змінами і доповненнями);  

– Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства 
юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (із змінами і доповненнями);  

– Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експертами, що не працюють у держаних 
спеціалізованих експертних установах, затверджена наказом Міністерства 
юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 (із змінами і доповненнями); 

– Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, 
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5. (із 
змінами і доповненнями); 

– постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 «Про 
судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» та ін. 

 
1.3.4. Стандартизація процесів застосування спеціальних знань 
 
Поряд із вищеописаними (так би мовити, «класичними») напрямами 

унормування процесів застосування спеціальних знань у процесуальному праві, 
останнім часом отримало розвиток нове направлення нормативного 
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врегулювання зазначених процесів – їх стандартизація на рівні міжнародних, 
регіональних та національних стандартів. 

Відповідно до законодавства України про стандартизацію: 
– стандартизація – діяльність, що полягає в установленні положень для 

загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних 
завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості 
в певній сфері; 

– стандарт – нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий 
визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового 
використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її 
результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня 
впорядкованості в певній сфері. 

Крім того, законодавством про стандартизацію передбачено ще два види 
нормативних документів (крім стандартів) – кодекси усталеної практики та 
технічні умови, що не знайшли на даний час свого запровадження 
в стандартизації процесів застосування спеціальних знань у процесуальній 
діяльності держави. 

Історія стандартизації бере свій відлік з давнього Єгипту, де існував інститут 
чиновників, які контролювали дотримання розмірів цегли. Завдяки дотриманню 
встановленим (стандартизованим) розмірним параметрам цегли, єгиптянам 
вдалося створити визнані сьогодні вироби мистецтва у вигляді єгипетських 
пірамід (будівництво першої, відомої історії, піраміди відносять до 2589-
2566 р. р. до н. е.). 

Стандартизація різних видів діяльності розвивалась окремо в різних країнах 
світу паралельно з економічним розвитком суспільства та наслідками такого 
розвитку (появою розділення праці, торгівлі з подальшим виникненням держави, 
розвитком науково-технічного прогресу тощо). 

С розвитком торгівлі між країнами та континентами стандартизація 
поступово почала носити міжнародний характер. 

Історія міжнародної стандартизації бере початок з кінця XIX сторіччя, коли 
в 1875 році в Парижі була підписана Конвенція з організації Міжнародної 
комісії мір и ваг, що стало значущою подією для того часу, дало поштовх 
розвитку суспільства та науково-технічного прогресу. 

У подальшому роботи в галузі міжнародної стандартизації поступово 
продовжувалися та були призупинені з початком Другої світової війни. 
Поновлено цю діяльність було у 1945 році, коли під егідою Організації 
Об’єднаних Націй (ООН) був створений Координаційний комітет з питань 
стандартизації. 

Початок сучасного етапу розвитку міжнародної стандартизації бере з жовтня 
1946 року, коли на базі існуючого Координаційного комітету, було засновано 
Міжнародну організацію із стандартизації (International Standardization Organization 
– ISO), що розпочала свою діяльність з 23 лютого 1947 року з прийняттям уставу на 
Генеральній Асамблеї ООН з визначенням останньою мети організації (ISO) – 
сприяння розвитку стандартизації в світовому масштабі для полегшення 
міжнародного товарообміну та взаємодопомозі, а також для розширення 
співробітництва в області інтелектуальної, технічної та економічної діяльності. 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    59    — 

Постійно трансформуючись та вдосконалюючись, ISO за роки існування 
(понад 70), стало флагманом міжнародної стандартизації від рекомендацій для 
національних органів стандартизації на початковому етапі до, власне, розробки 
понад 22000 міжнародних стандартів на сьогодні. «Коли світове співтовариство 
досягає консенсусу» – основний девіз, що символізує діяльність ISO. 

Історія застосування спеціальних знань (наприклад, при реєстрації 
злочинців, проведенні експертиз), маючи ті ж самі причини виникнення, 
ненабагато відрізняється у своєму формування від історичних процесів 
формування стандартизації. Систематизація і застосування спеціальних (не 
юридичних) знань в країнах світу находили свій розвиток, перш за все, в рамках 
кримінальної юстиції, що виникла з розвитком держави, та, в більшій мірі, 
стосувалися розшуку та ідентифікації злочинців. Так, зокрема, у 2350 році до 
Різдва Христова в Китаї були видані кримінальні закони, якими, 
регламентувалося нанесення тавра на тіло злочинців, що на сучасному етапі 
розвитку криміналістики тлумачиться не тільки як покарання, а і як спосіб 
обліку та є, за своєю суттю, прообразом системи криміналістичної реєстрації 
(криміналістичних обліків). Наявні свідчення й про давнє застосування 
спеціальних знань при проведенні експертиз. Так, наприклад, у VII-VI століттях 
до н. е. в Лідії чеканили монети, при цьому мали місце непоодинокі факти їх 
(монет) підробки. На запити уповноважених осіб держави проводилися 
матеріалознавчі дослідження, шляхом порівняння змісту металевого сплаву за 
кольором ліній, що залишала монета-еталон на чорному сланці, обробленому 
оливковим маслом. 

У багаточисельних роботах з історії криміналістики дослідниками 
приділялася незначна увага міжнародній діяльності в частині використання 
спеціальних знань. 

Початком історії міжнародної діяльності в галузі кримінальної юстиції слід 
вважати дату проведення Першого міжнародного конгресу (представників) 
кримінальної поліції, що відбувся у квітні 1914 року в Монако. Одне з ключових 
питань конгресу було присвячене створенню відділу міжнародної кримінальної 
реєстрації з розшуку злочинців-гастролерів, які вчиняють злочини в різних 
державах, з використанням дактилоскопічної (одного з видів криміналістичної) 
реєстрації. Реалізувати ідею створення такої організації завадила Перша світова 
війна. І тільки в 1923 році створено Міжнародну комісію кримінальної поліції 
(далі – МКПП), діяльність якої було перервано Другою світовою війною. В 
1946 році в Брюсселі на зустрічі представників було прийнято рішення щодо 
відтворення діяльності МККП, на 25-ти річній ювілейній сесії якої (в 1956 році) 
її перейменували в Міжнародну організацію кримінальної поліції (International 
Criminal Police Organization – INTERPOL). 

Саме Інтерполом вперше були зроблені кроки в галузі міжнародної 
стандартизації застосування спеціальних знань. Так, наприклад, у 1993 році був 
імплементований в якості міжнародного стандарт обміну автоматизованою 
(електронною) дактилоскопічною інформацією, розроблений Американським 
національним інститутом стандартів та Національним інститутом стандартів 
і технологій (США), Interpol Implementation (Int-I) ANSI/NIST-CSL 1-1993, що 
діє і на сьогодні. 
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Закінчення минулого та початок поточного століть ознаменувалися 
прийняттям у 1999 році ISO та Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) 
одного з лінійки міжнародних стандартів систем управління якістю ISO/ІЕС 
17025 «General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories» («Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 
калібрувальних лабораторій») з наступним (фактично з 2000 року) початком 
у світі процесів акредитації установ, що займаються експертним забезпеченням 
правосуддя, на відповідність вимогам зазначеного стандарту. 

У 2008 році Генеральною Асамблеєю Європейської кооперації (ЕА) та 
Генеральною Асамблеєю Європейської мережі криміналістичних установ (ENFSI) 
ратифікується Керівництво з імплементації ще одного міжнародного стандарту 
систем управління якістю ISO/IEC 17020 «Conformity assessment. Requirements for 
the operation of various types of bodies performing inspection» («Оцінка відповідності. 
Вимоги до діяльності різних органів, що здійснюють інспектування») в сфері 
дослідження місця злочину (EA-5/03 «Guidance for the implementation of ISO/IEC 
17020 in the field of crime scene investigation»). Крім того, на відповідність вимогам 
ISO/IEC 17020 можуть акредитуватися установи, які проводять експертизи, що не 
потребують застосування інструментальних методів (наприклад, почеркознавчих), 
та забезпечують функціонування баз даних. 

Акредитація державних спеціалізованих установ судової експертизи 
в Україні на відповідність вимогам ISO/IEC 17020 та ISO/IEC 17025 розпочалася 
у 2010 році. З того часу акредитовано понад 25 зазначених установ. До процесу 
акредитації за стандартами систем управління якістю, що є першим напрямком 
стандартизації, на даний час долучилися усі міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні 
спеціалізовані установи судової експертизи. 

Другий напрямок стандартизації розпочав свою історію з 2009 року, коли 
світ побачила доповідь Національної академії наук США «Посилення судової 
науки в США: шлях вперед», появленню якої передувала, за дорученням 
Конгресу США, майже трирічна робота спеціальної комісії з вивчення причин 
непоодиноких випадків незаконного засудження невинних людей та не 
притягнення до відповідальності злочинців, заснованих на помилкових аналізах 
у ході проведення експертиз та інтерпретації їх (аналізів) результатів. Крім того, 
мали місце неточні або перебільшені покази експертів, що тягло за собою 
прийняття помилкових або недостовірних доказів. 

У зазначеній доповіді висвітлювалися проблеми, перш за все, судово-
медичної експертизи (ДНК, встановлення причин смерті та т. і.), а також інших 
видів судових експертиз (слідів рук, волосся людини, бітових знаків, почерку 
тощо), розслідування місць подій, функціонування автоматизованих банків 
даних. Зокрема, мова велася про: 

– необхідність уніфікації термінів, що використовуються судовими 
експертами, які дають покази у суді; 

– нестачу відрецензованих опублікованих досліджень, що встановлюють 
наукові основи та надійність експертних методів, методик, технологій; 

– необхідність проведення досліджень у галузі оцінки надійності та точності 
існуючих експертних методів, методик, технологій, новаторство та подальший 
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розвиток, розробку протоколів та передових практик для наступної 
стандартизації на їх основі криміналістичної науки; 

– необхідність проведення досліджень в галузі визначення рівня 
невизначеності вимірювань, що дозволить оцінювати отримані показники; 

– суб’єктивізм в людській інтерпретації отриманих за допомогою 
неінструментальних та інструментальних методів результатів досліджень; 

– необхідність сертифікації персоналу, акредитацію лабораторій, процедури 
контролю якості з метою дотримання передових практик, підтвердження 
безперервності та надійності процедур; 

– необхідність розробки та дотримання кодексу етики, а також виявлення 
джерел та масштабів експертних помилок, шахрайства та упередженості; 

– відсутність ефективного нагляду за якістю експертиз; 
– незалежність та автономність лабораторій від правоохоронних органів; 
– недофінансування, неукомплектованість сертифікованим персоналом; 
– необхідність сильного лідерства для прийняття і просування агресивної 

довгострокової політики з метою укріплення криміналістичної науки тощо. 
Однією з основних причин наявних недоліків, автори доповіді вважали 

відсутність відповідних стандартів із сертифікації (персоналу) та діяльності 
лабораторій за певними напрямками судових експертиз, що негативно впливає 
на відправлення правосуддя в ряді випадків. 

Незважаючи на те, що висвітлені критичні зауваження відносилися до стану 
справ у США, опублікування докладу викликало великий резонанс не тільки 
в США, а і в багатьох країнах світу, що дало поштовх для активного розвитку 
другого напрямку стандартизації – детального унормування на рівні стандартів 
процесів оглядів місць вчинення злочинів, проведення експертних досліджень, 
функціонування баз даних поряд із загальною стандартизацією установ судової 
експертизи на відповідність вимогам міжнародних стандартів систем управління 
якістю. 

Так, наприклад, у тому ж 2009 році Австралійське Новозеландське 
поліцейське консультативне агентство Національного інституту судової науки 
(ANZPAA NIFS) сприяло формуванню Комітету з криміналістики Стандартів 
Австралії (SA) з метою усунення пробілів в провадженні судово-медичних 
експертиз ДНК, в результаті чого було розроблено та у 2012 році опубліковано 
національний стандарт (AS 5388), що складається з чотирьох частин й 
регламентує діяльність у зазначеній галузі судової експертизи від збирання 
слідів біологічного походження до звітування за результатами проведення 
експертиз. Після розробки зазначеного стандарту під егідою національного 
органу із стандартизації Австралії протягом двох років був проведений аудит 
усіх лабораторій (ДНК) на відповідність вимогам як міжнародного загального 
стандарту ISO/IEC 17025, так і національного вузькопрофільного стандарту AS 
5388. За результатами цієї роботи було прийнято рішення щодо постійного 
проведення робіт із стандартизації на відповідність двом зазначеним стандартам. 
Крім того, Стандартами Австралії розроблено та оприлюднено ще два 
стандарти, що стосуються досліджень займистих речовин при пожежі (AS 5239) 
та мінімізації ризику зараження об’єктів, що використовуються для збору та 
аналізу біологічного матеріалу для цілей судової ДНК (AS 5483). 
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У 2012 році за ініціативою Комітету з криміналістики Стандартів Австралії 
створюється проектний комітет 272 «Криміналістика» (назву якого ще 
тлумачать як «Судові науки) Міжнародної організації із стандартизації (ISO РС 
272 «Forensic Sciences»). Крім того, утворюється проектний комітет 
419 «Процеси криміналістики» Європейського комітету із стандартизації 
(CEN/РC 419 «Forensic Science Processes») (регіональна або європейська 
стандартизація). 

У тому ж 2012 році підкомітетом із стандартизації у галузі безпеки 
інформаційних технологій (ISO/IEC JTC 1/SC 27 «IT Security techniques») 
об’єднаного технічного комітету (ISO/IEC JTC 1 Інформаційні технології) 
Міжнародної організації із стандартизації разом із Міжнародною 
електротехнічною комісією оприлюднюється перший міжнародний стандарт, що 
регламентує діяльність у сфері роботи з судовими доказами – ISO/IEC 
27037:2012 «Information technology. Security techniques. Guidelines for 
identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence». 
Зазначений стандарт гармонізований в Україні як ДСТУ ISO/IEC 
27037:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо 
ідентифікування, збирання, придбання та збереження цифрового доказу»). 

У 2014 році вноситься пропозиція щодо перетворення існуючого проектного 
комітету у технічний комітет (ISO/ТC 272 «Forensic Sciences») (ТК 272), 
діяльність якого охоплюватиме усі види експертної діяльності та матиме 
довгострокову програму роботи, що було підтримано країнами-членами ISO. 
Пізніше був переформатований в технічний комітет і проектний комітет 
419 «Процеси криміналістики» Європейського комітету із стандартизації 
(CEN/ТC 419 «Forensic Science Processes»). 

У 2015 році до розділу 07 «Природничі та прикладні науки» Міжнародного 
класифікатора стандартів вноситься нова група стандартів 
07.140 «Криміналістика» («Forensic Sciences»). 

У 2016 році ТК 272 видається міжнародний стандарт ISO 
18385:2016 «Minimizing the risk of human DNA contamination in products used to 
collect, store and analyze biological material for forensic purposes. Requirements» 
(«Мінімізація ризику забруднення продукції, використовуваної для збирання, 
зберігання, аналізування біологічного матеріалу в криміналістичних цілях ДНК 
людини».  

У тому ж, 2016 році, оприлюднюється Стратегічний бізнес-план (від 
16.01.2016) із розробки міжнародних стандартів, що мають на меті, зокрема: 

– підвищення надійності судових доказів; 
– встановлення узгоджених методів роботи, що полегшіть експертним 

лабораторіям різних юрисдикцій спільну діяльність у відповідь на виклики 
транскордонної злочинності; 

– надання експертним лабораторіям взаємної підтримки у випадках 
катастрофічної події, коли вичерпуються можливості однієї юрисдикції; 

– розширення обміну результатами експертних досліджень, іншою 
інформацією, включаючи спільне використання баз даних; 

– забезпечення відповідності цілям застосування витратних матеріалів без 
його впливу на результати досліджень тощо. 
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У серпні 2018 року ТК 272 публікується перша та друга частини 
міжнародного стандарту ISO 21043-1:2018 «Forensic sciences. Part 1: Terms and 
definitions» («Криміналістика. Частина 1. Терміни та визначення») та  
ISO 21043-2:2018 «Forensic sciences. Part 2: Recognition, recording, collecting, 
transport and storage of items» («Криміналістика. Судові науки. Частина 2. 
Виявлення, фіксація, вилучення, транспортування та зберігання предметів»). 
У розробці ТК 272 знаходиться стандарт ISO 20964 щодо специфікації 
витратних матеріалів, використовуваних при експертному процесі, та вимог до 
складання виробів та комплекту, а також три стандарти частини серії (3–5) 
21043 щодо дослідження та аналізу матеріалу, інтерпретації отриманих 
результатів та звітності при проведенні експертиз, роботу над якими планується 
завершити у 2020-2021 роках. 

Зазначені міжнародні стандарти визначають те, «що» підлягає 
стандартизації, а не «як» і «хто». Методики, кращі практичні керівництва, 
стандартні операційні процедури тощо повинні регламентувати «яким чином» 
будуть виконуватися вимоги зазначених стандартів. Нормативні положення та 
політика країни визначатиме «хто» повинен відповідати цим вимогам. 

Робота на рівні міжнародної стандартизації не залишилися непоміченою 
в Україні. Другий напрямок стандартизації процесів застосування спеціальних 
знань в нашій державі взяв свій початок із створення, за ініціативою Київського 
НДІСЕ Міністерства юстиції України, Технічного комітету Національного 
органу стандартизації № 192 «Судова експертиза» (наказ Державного 
підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості» від 07.05.2018 № 125).  

Стратегічним планом діяльності Технічного комітету стандартизації 
192 «Судова експертиза» на 2019-2024 роки визначені наступні основні 
завдання: 

– гармонізація міжнародних та регіональних (європейських) базових 
стандартів, що деталізуватимуть важливі вимоги, загальні для усіх дисциплін 
(дослідження огляду місця події, проведення судових експертиз), що вже 
розроблені або знаходяться в розробці, в якості національних; 

– розробка національних стандартів та кодексів усталеної практики для 
конкретних видів дисциплін (видів судових експертиз); 

– перегляд національних нормативних документів; 
– внесення змін до національних нормативних документів. 
Вже на початковому етапі своєї діяльності ТК № 192 (у 2019 році) 

розроблено 10 проектів національних стандартів, два з яких відповідатимуть 
міжнародним, зокрема: 

– ДСТУ ISO 21043-1:20ХХ «Криміналістика. Частина 1. Терміни та 
визначення»; 

– ДСТУ ISO 21043-2:20ХХ «Криміналістика. Частина 2. Виявлення, 
фіксація, вилучення, транспортування і зберігання предметів»; 

– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судова експертиза. Терміни та визначення»; 
– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судова біологічна експертиза. Молекулярно-

генетичні дослідження. Терміни та визначення»; 
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– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судова експертиза зброї. Балістичні дослідження. 
Терміни та визначення»; 

– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судова експертиза наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Терміни та визначення»; 

– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судова почеркознавча експертиза. Терміни та 
визначення»; 

– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судово-технічна експертиза документів. Терміни та 
визначення»; 

– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної 
власності. Терміни та визначення»; 

– ДСТУ ХХХХ-20ХХ «Судова психологічна експертиза. Використання 
поліграфа. Загальні вимоги», 

що плануються до прийняття у 2020 р. 
Крім того, ISO 18385:2016 (зазначений вище) буде гармонізовано методом 

підтвердження як ДСТУ ISO 18385:20ХХ «Мінімізація ризику забруднення 
продукції, використовуваної для збирання, зберігання, аналізування 
біологічного матеріалу в криміналістичних цілях ДНК людини». 

Робота із стандартизації процесів застосування спеціальних знань триває. 
Так, одним з перспективних напрямків діяльності є розроблення кодексів 
усталеної практики – нормативних документів, що містять рекомендації щодо 
практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного 
обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів, 
з урахуванням, наприклад, кращих практичних керівництв ENFSI (Європейської 
мережі криміналістичних інститутів), стандартів ASTM International 
(Американська міжнародна добровільна організація, що розробляє і видає 
стандарти для матеріалів, продуктів, систем та послуг) тощо. 

Наприкінці треба зазначити, що акредитація діяльності установ зі збирання 
доказів та експертних лабораторій з проведення судових експертиз на 
відповідність вимогам міжнародних стандартів систем управління якістю 
ISO/IЕС 17020 та/або ISO/IЕС 17025, стандартизація процесів застосування 
спеціальних знань на відповідність міжнародним та регіональним 
вузькопрофільним стандартам, що розробляються ІSO/ТС 272 «Forensic 
Sciences» та CEN/ТC 419 «Forensic Science Processes», розробка суто 
національних стандартів (кодексів усталеної практики) під егідою ТК 
192 «Судова експертиза» є важливими передумовами на шляху удосконалення 
нормативного забезпечення процесів збирання та дослідження судових доказів 
на підставі єдиного нормативно-методичного підходу з прогнозованим 
поступовим підвищенням рівня техніко-криміналістичного и експертного 
забезпечення правосуддя в державі відповідно до передових міжнародних та 
європейських практик, у тому числі при розслідуванні транснаціональних 
злочинів. 
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1.4. Судовий експерт, його права, обов’язки, відповідальність 
 
Права судового експерта 
Процесуальний статус судового експерта визначається Законом України 

«Про судову експертизу» та чинним процесуальним законодавством. 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», незалежно 

від виду судочинства судовий експерт має право:  
а) подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза 

призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися 
з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи;  

б) вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової 
експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були 
поставлені питання;  

в) з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути 
присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що 
стосуються предмета судової експертизи;  

г) подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо 
ці дії порушують права судового експерта;  

д) одержувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її 
виконання не є службовим завданням;  

є) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що 
становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, 
передбачених законом. Інші права судового експерта передбачаються 
процесуальним законодавством. 

У кримінальному провадженні, відповідно до ч. 3 ст. 69 КПК, судовий 
експерт має право:  

– знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються 
предмета дослідження;  

– заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та 
вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи;  

– бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються 
предметів та об’єктів дослідження;  

– викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, 
які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не 
були поставлені питання;  

– ставити запитання, що стосуються предмета та об’єктів дослідження, 
особам, які беруть участь у кримінальному провадженні;  

– у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий 
висновок;  

– викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час 
надання роз’яснень чи показань;  

– оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення 
органу, який призначив експертизу або особи, яка залучила експерта, що 
порушують права експерта або порядок проведення експертизи;  

– одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, 
пов’язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи 
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показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, 
яка залучена як експерт;  

– заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених 
Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві» ( в ред. від 08.10.2016, № 3782–ХІІ) .  

Водночас експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали 
для проведення експертизи, та може відмовитися від надання експертного 
висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених 
на нього обов’язків (ч. 4 ст. 69 Кримінального процесуального кодексу), або 
поставлені питання виходять за межі його компетенції чи є правовими, вступати 
у непроцесуальні стосунки зі сторонами кримінального провадження; 
розголошувати результати експертних досліджень; порушувати принципи 
судово-експертної діяльності та норми Закону України «Про запобігання 
корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст. 2056). 

Обов’язки судового експерта 
Обов’язки експерта в судово-експертній діяльності врегульовані 

ст. 12 Закону України «Про судову експертизу», відповідно до якої судовий 
експерт зобов’язаний:  

– провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний 
письмовий висновок;  

– на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати 
роз’яснення щодо даного ним висновку;  

– заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які 
виключають його участь у справі. Інші обов’язки судового експерта 
передбачаються процесуальним законодавством. 

У кримінальному провадженні судовий експерт також наділений 
законодавцем значними процесуальними обов’язки. Відповідно до ч. 5 
ст. 69 КПК, він зобов’язаний:  

– прийняти до виконання доручену йому експертизу;  
– особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний 

письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності – 
роз’яснити його;  

– прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час 
допиту;  

– забезпечити збереження об’єкта експертизи, а якщо дослідження пов’язане 
з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його 
властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила 
експерта;  

– не розголошувати без дозволу сторони карного провадження, яка його 
залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням 
обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи 
суду про хід проведення експертизи та її результати;  

– заявляти самовідвід за наявності обставин, передбачених ч. 1 ст. 80 КПК.  
Також експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи 

суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення 
експертизи через відсутність у нього необхідних знань або про необхідність 
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залучення до проведення експертизи інших експертів (ч. 6 ст. 69 КПК). А у разі 
виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно 
заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її 
проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення 
експертизи за поставленими запитаннями (ч. 7 ст. 69 КПК).  

У разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи 
експерт зобов’язаний негайно повернути матеріали справи та інші документи, 
що використовувалися для проведення експертизи. 

Крім того, у кримінальному провадженні експерту забороняється:  
– проводити експертизу без письмової вказівки керівника (заступника 

керівника) експертної установи, керівника структурного підрозділу;  
– передоручати проведення експертизи іншій особі;  
– самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також 

вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені 
в наданих йому матеріалах неоднозначно;  

– вирішувати питання, які виходять за межі його спеціальних знань і питань 
права та надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих 
нормативно-правовими актами;  

– вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти 
з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах 
експертизи;  

– зберігати матеріали справ та об’єкти експертних досліджень поза 
службовим приміщенням. 

Відповідальність судового експерта 
Відповідальність судового експерта за свою професійну діяльність 

передбачена ст. 14 Закону України «Про судову експертизу», який на підставах 
та в порядку передбаченому законодавством, може бути притягнутий до 
юридичної відповідальності. Кримінальним процесуальним законодавством 
також передбачена відповідальність судового експерта за завідомо неправдивий 
висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов’язків 
у суді, невиконання інших обов’язків експертом (ст. 70 КПК). Зокрема, судовий 
експерт, як спеціальний суб’єкт кримінального провадження, несе 
відповідальність встановлену законом, а саме: 

– адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду або 
Конституційного Суду України (ч. 2 та ч. 3 ст. 1853 КУпАП) та злісне ухилення 
від явки до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового 
розслідування (ст. 1854 КУпАП);  

– кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ч. 1 
ст. 384 ККУ), за відмову експерта без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків у суді, Вищій раді правосуддя, Конституційному 
Суді України, або під час проведення досудового розслідування (ст. 385 ККУ); 
за розголошення без письмового дозволу прокурора або слідчого даних 
досудового розслідування (ч. 1 ст. 387 ККУ); 

– відповідно до ст. 14 Закону України «Про судову експертизу», атестовані 
судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову 
експертизу або методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути 
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притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення до 
експерта можуть бути застосовані такі:  

– попередження;  
– призупинення дії Свідоцтва (на строк від 6 місяців і більше);  
– позбавлення кваліфікації судового експерта;  
– пониження кваліфікаційного класу судового експерта (щодо судових 

експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції 
України), відповідно до пункту 12, Розділу VII «Порядок розгляду питань 
дисциплінарної відповідальності судових експертів» Положення «Про 
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів», 
затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 301/5 від 
03.03.2015 (Реєстр Міністерства юстиції № 249/26694 від 04.03.2015).  

Процесуальне положення експерта та спеціаліста 
Процесуальне положення судового експерта регламентовано чинним 

законодавством (ст. 10 Законом України «Про судову експертизу», ст. 69 КПК, 
ст. 70 КПК), а спеціаліста (ст. 71 КПК, ст. 72 КПК). Як експерт, так і спеціаліст 
володіють спеціальними знаннями, які можуть використовувати слідчий, 
прокурор на стадії досудового розслідування злочинів, або суд – на стадії 
судового розгляду справи. Відповідно до ухвали слідчого судді, експерт має 
право на проведення експертних досліджень та надання «Висновку експерта», 
який є джерелом доказів. Спеціаліст такого права не має і використовує свої 
спеціальні знання тільки для того, щоб допомогти слідчому чи прокурору якісно 
провести слідчу дію. Але його процесуальні права, обов’язки та відповідальність 
майже такі ж, як і у експерта.  

Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 
спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів 
і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового 
розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1 
ст. 71 КПК). Спеціаліст залучається для надання безпосередньої технічної 
допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 
проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час 
досудового розслідування і судом під час судового розгляду справи. Крім того, 
сторони кримінального провадження мають право під час судового розгляду 
обставин злочину заявляти клопотання про залучення спеціаліста або 
використання його пояснень і допомоги (ч. 2, ч. 3 ст. 71 КПК). Отже, спеціаліст 
є неупередженим і незацікавленим у справі суб’єктом процесуальних відносин, 
спеціальні знання якого використовуються стонами процесу для всебічного, 
повного та об’єктивного дослідження обставин справи. Однак, варто зазначити, 
що законодавець хоч і визнав, що спеціаліст – це особа, яка володіє 
спеціальними знаннями та навичками, але водночас суттєво обмежив його 
процесуальні повноваження лише наданням технічної допомоги сторонам 
процесу без можливості викласти письмово свої висновки у формі 
процесуального документа «Висновок спеціаліста», який міг би бути джерелом 
доказів, як і «Висновок експерта». Водночас судові експерти держаних та 
приватних експертних установ, які проводять експертні дослідження за 
зверненнями громадян підписують свої висновки як спеціалісти, позбавляючи їх 
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таким чином статусу джерела доказів. Це питання процесуально не 
врегульоване, а тому потребує негайного законодавчого вирішення. 

Спеціаліст, як і експерт, має значні процесуальні права щодо участі 
в слідчих діях та досліджені різноманітних обстави злочинної події. Відповідно 
до ч. 4 ст. 71 КПК, він має право:  

– ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони 
кримінального провадження, яка його залучила, чи суду; 

– під час проведення слідчої дії користуватися технічними засобами, 
приладами та спеціальним обладнанням;  

– звертати увагу сторони карного провадження, яка його залучила, або суду 
на характерні обставини чи особливості речей і документів;  

– знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, 
і подавати до них зауваження;  

– одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, 
пов’язаних із його залученням до кримінального провадження;  

– заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених 
законом. 

Також спеціаліст має значні процесуальні обов’язки, передбачені ч. 5 
ст. 71 КПК, а саме:  

– прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі 
необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади, які використовуються для 
сприяння сторонам процесу у виявленні, закріпленні, вилученні та 
попередньому дослідженні речових доказів;  

– виконувати вказівки сторони карного провадження, яка його залучила, чи 
суду та давати пояснення з поставлених запитань;  

– не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 
кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 
(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку 
з виконанням його обов’язків;  

– заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених ст. 79 КПК. 
У разі неприбуття до суду без поважних причин на спеціаліста судом 

покладаються всі витрати, пов’язані з оголошенням перерви в судовому 
засіданні (ст. 72 КПК), а за розголошення даних досудового розслідування, якщо 
він був попереджений в установленому законом порядку про обов’язок не 
розголошувати такі дані, до кримінальної відповідальності, відповідно до 
ст. 387 ККУ. 

Також спеціаліст може брати участь в судовому розгляді справи, надавати, 
на підставі спеціальних знань, усні консультації або письмові роз’яснення щодо 
поставлених питань сторонами судового провадження (ст. 360 КПК). 

У виняткових випадках, за необхідності, суд може оглянути певне місце, за 
участю сторін судового провадження, свідків, спеціалістів, експертів. Але огляд 
на місці не може проводитися під час здійснення провадження судом присяжних 
(ч. 1 ст. 361 КПК). 

Особи, які можуть бути судовими експертами 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими 

експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання 
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висновку з досліджуваних питань. Судовим експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими 
спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову 
експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження 
об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення 
кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під 
час кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ч. 1 ст. 69 КПК).  

На цей час судово-експертна діяльність здійснюється як державними 
експертними установами, так і приватними. Судовими експертами державних 
спеціалізованих установ можуть бути лише фахівці, які мають відповідну вищу 
освіту, освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста (магістра), 
пройшли спеціальну підготовку чи стажування за програмою підготовки 
з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та за 
програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей, отримали 
кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності, внесені до Державного 
реєстру судових експертів, не мають судимості, адміністративних та 
дисциплінарних стягнень у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта, 
дієздатні. (Розділи IV, V «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів». Затверджено Наказом МЮ України від 
03.03.2015, № 301/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за 
№ 249/26694). 

До проведення судових експертиз можуть залучатися також експерти, які не 
є штатними працівниками держаних експертних установ, за умови, що вони 
мають також відповідну вищу освіту, пройшли підготовку в державних 
спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та 
отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності, внесені до 
Державного реєстру судових експертів, не мають судимості, дієздатні.  

Особи, які не можуть бути судовими експертами 
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про судову експертизу», не може бути 

судовим експертом особа, визнана в установленому законом порядку 
недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку 
протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді 
позбавлення кваліфікації судового експерта. 

Крім зазначеного у законі, у кримінальному провадженні також не можуть 
бути судовими експертами особи, які перебувають у службовій або іншій 
залежності від сторін кримінального провадження або потерпілого  
(ч. 2 ст. 69 КПК), які не відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційного  
рівня (відсутності відповідної вищої освіти, не складення кваліфікаційного 
іспиту); які заявили самовідвід (ч. 1 ст. 80 КПК), чи яким заявили відвід особи, 
які беруть участь у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 80 КПК); народні 
депутати, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного 
депутата». 

Ініціатива експерта в судово-експертній діяльності 
Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», п. 4 ч. 3 

ст. 69 КПК судовий експерт має право з власної ініціативи вказувати у висновку 
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експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають 
значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені запитання. 

Право експерта на експертну ініціативу реалізується під час проведення 
експертних досліджень на підставі використання спеціальних знань за умови, 
що вирішувані питання не виходять за межі його компетенції, не є правовими 
і мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають 
доказуванню, а також встановлюють профілактичні причини й умови, які 
сприяли вчиненню злочину. 

Процесуальне законодавство не вимагає від експерта попередньої згоди чи 
дозволу від слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на проведення 
досліджень, які можуть мати важливе значення для встановлення певних 
обставин вчиненого злочину і з приводу яких йому не було поставлено запитань, 
а тому експерт реалізує своє право самостійно. Результати досліджень, 
проведених з власної ініціативи, експерт викладає у висновку експерта і несе за 
них повну відповідальність. 

Підстави для відводу експерта 
Підстави для самовідводу та відводу судового експерта, передбачені ст.ст. 75-

79 КПК, вони такі ж самі, як і для слідчого судді, судді, присяжних, прокурора, 
слідчого, спеціаліста та інших процесуальних учасників (ст. 80 КПК). 

Так, судовий експерт зобов’язаний заявити самовідвід від проведення 
експертних досліджень, якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, 
цивільним відповідачем, членом сім’ї або близьким родичем сторони, заявника, 
потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача; якщо він брав участь 
у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, захисник або представник, свідок, 
експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач; якщо він 
особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах 
кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають 
обґрунтовані сумніви в його неупередженості (ч. 1 ст. 77 КПК), але з тим 
обмеженням, що його попередня участь у цьому кримінальному провадженні як 
спеціаліста, представника персоналу органу пробації, перекладача, експерта 
і секретаря судового засідання не може бути підставою для його відводу (ч. 1 
ст. 79 КПК). Крім того, експерт не має права брати участь у кримінальному 
провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких 
використовуються у цьому провадженні (ч. 2 ст. 79 КПК). 

За цими ж підставами експерту може бути заявлено відвід особами, які 
беруть участь у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 80 КПК), як під час 
досудового розслідування, так і під час судового провадження (ч. 3 ст. 80 КПК). 
Заяви про відвід під час досудового розслідування подаються одразу після 
встановлення підстав для такого відводу, а заяви про відвід під час судового 
провадження подаються до початку судового розгляду кримінальної справи. 
Подання заяви про відвід після початку судового розгляду допускається лише 
у випадках, якщо підстава для відводу стала відома після початку судового 
розгляду справи (ч. 4 ст. 80 КПК). Відвід експерта має бути вмотивованим (ч. 5 
ст. 80 КПК) і у разі його задоволення, до кримінального провадження повинен 
бути залучений інший експерт у строк, визначений слідчим суддею чи судом 
(ч. 2 ст. 83 КПК). 
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Залучення спеціаліста для проведення процесуальних дій 
Залучення спеціалістів для техніко-криміналістичного забезпечення 

процесуальних дій на стадії досудового розслідування злочинів покладається на 
Експертну службу МВС України. Згідно з «Положенням про Експертну службу 
МВС України» (Наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343, зареєстровано 
у Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1390/27835), її основними 
завдання, серед інших, є: здійснення судово-експертної діяльності; забезпечення 
залучення працівників Експертної служби МВС до досудового розслідування та 
судового розгляду кримінальних справ (п. 3 Положення). 

У державних спеціалізованих експертних установах Міністерства юстиції 
України техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування 
злочинів не передбачено, але експерти зобов’язані прибути до слідчого, 
прокурора, суду і дати відповіді на поставлені запитання під час допиту (п. 2 ч. 5 
ст. 69 КПК), переважно з приводу проведеної експертизи або причин 
неможливість її проведення. Але за окремим клопотанням до керівника 
експертної установи слідчий, прокурор, суд можуть залучити будь-якого 
судового експерта, як спеціаліста, для проведення процесуальних дій на стадії 
досудового розслідування кримінальної справи чи судового її провадження. 

Оскільки здійснення судово-експертної діяльності та техніко-
криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів 
покладається на одних і тих же працівників Експертної служби МВС, то 
поширеною є слідча практика коли одна й та ж особа виконує процесуальні 
обов’язки і спеціаліста, і експерта. Законом це не заборонено, але у судовому 
провадженні це може мати певні ускладнення при оцінці висновку експерта, як 
об’єктивного та неупередженого джерела доказів, сторонами судового 
провадження. Тому з нашої точки зору слідчим не варто практикувати такі дії. 

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, 
чинним процесуальним законодавством передбачено використання технічних 
засобів фіксування процесуальних дій та спеціальних знань спеціаліста під час 
проведення окремих слідчих (розшукових) дій (ст. 107 КПК), про що 
зазначається в протоколі слідчої дії (ч. 2 ст.104 КПК) та додатках до нього (ч. 2 
ст. 105 КПК). Під час проведення допиту може застосовуватись фотозйомка, 
аудіо- або відеозапис (ч. 5 ст. 224 КПК), при пред’явленні особи для впізнання 
можуть бути залучені спеціалісти для фіксації впізнання технічними засобами, 
психологи, педагоги та інші спеціалісти (ч. 8 ст. 228 КПК), пред’явлення трупа 
для впізнання здійснюється з використанням технічних засобів (ст. 230 КПК), 
хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, 
фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису (ч. 9 ст. 232 КПК), що 
забезпечують належну якість зображення і звуку, а також інформаційну безпеку 
(ч. 3 ст. 232 КПК). Обшук жила чи іншого володіння особи на підставі ухвали 
слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та 
відеозапису (ч. 10 ст. 236 КПК). Для участі в огляді місцевості, приміщення, 
речей і документів можуть запросити спеціалістів (ч. 3 ч. 7 ст. 237 КПК), огляд 
трупа слідчий проводить за обов’язкової участі судово-медичного експерта або 
лікаря (ч. 1 ст. 238 КПК), до протоколу огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією 
додаються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, 
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плани і схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки (ч. 6 ст. 239 КПК). 
Освідування особи, за необхідності, здійснюється за участю судово-медичного 
експерта або лікаря (ч. 2 ст. 241 КПК). Проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій переважно фіксується за допомогою технічних та інших 
засобів (ч. 2 ст. 252 КПК), аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК), зняття 
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) та 
електронних інформаційних мереж (ст. 264 КПК), фіксація та збереження 
інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних 
засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем 
(ст. 265 КПК), дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних 
засобів (ст. 266 КПК) та інші види негласних слідчих (розшукових) дій 
(ст. 267 КПК – ст. 274 КПК) здійснюються виключно спеціалістами, які мають 
відповідні спеціальні знання. Участь спеціалістів у слідчих (розшукових) діях та 
хід і результати проведення процесуальної дії слідчий фіксує в протоколі слідчої 
дії, який є джерелом доказів (ч. 2 ст. 84 КПК). 

Особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими 
судовими експертами, які не є працівниками державних експертних установ 

На цей час судово-експертна діяльність здійснюється не тільки державними 
експертними установами, але й приватними. Судовими експертами таких 
установ можуть бути особи, які мають відповідну вищу освіту, пройшли 
підготовку в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції 
України (теоретичні, організаційні та процесуальні питання судової 
експертизи), фахову підготовку – в структурних підрозділах експертних установ 
(НДУСЕ), склали кваліфікаційний іспит у Центральній експертно-
кваліфікаційній комісії (ЦЕЕК) Міністерства юстиції України та отримали 
Свідоцтво з певної експертної спеціальності, внесені до Державного реєстру 
судових експертів, несудимі, дієздатні. Кваліфікацію судового експерта їм 
присвоюють згідно з «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів», затвердженого Наказом Міністерства юстиції 
№ 301/5 від 03.03.2015 і переліком експертних спеціальностей, фахівців, які не 
працюють у державних спеціалізованих установах (Додаток № 7).  

Через три роки професійної діяльності, вони мають проходити стажування 
та підтверджувати свою експертну кваліфікацію кваліфікаційним іспитом 
в ЦЕКК Міністерства юстиції України. Якщо особа має науковий ступінь за 
галуззю знань, що відповідає присвоєній йому експертній спеціальності, то 
строк дії Свідоцтва, продовжується рішенням ЦЕКК на підставі розгляду 
матеріалів перевірки діяльності судового експерта, проведеної територіальними 
органами Міністерства юстиції України (п. 4 розділу VI Положення).  

За певних обставин судовий експерт, який не є працівником державної 
спеціалізованої установи, може тимчасово припинити здійснення судово-
експертної діяльності у разі:  

– тимчасової втрати працездатності;  
– перебування у соціальній відпустці відповідно до чинного законодавства;  
– проходження військової служби;  
– здійснення іншої професійної діяльності, несумісної із судово-експертною 

діяльністю.  
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Про тимчасове припинення та поновлення здійснення судово-експертної 
діяльності судовий експерт, зобов’язаний повідомити Міністерство юстиції 
України відповідною заявою. Відомості про тимчасове припинення здійснення 
судово-експертної діяльності та її поновлення вносяться до Державного реєстру 
атестованих судових експертів (п. 13 розділ VI Положення). 

Професійна діяльність таких експертів здійснюється, відповідно до 
«Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експертами, що не працюють у державних 
спеціалізованих експертних установах», затвердженої Наказом Міністерства 
юстиції України від 12.12.2011, № 3505/5 (Реєстр в Міністерстві юстиції 
України 12.12.2011 за № 1431/20169). 

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду 
експертної спеціальності дає йому право на проведення судових експертиз за 
ухвалою слідчого судді, суду в цивільному, господарському, адміністративному 
провадженнях та експертних досліджень, за зверненням громадян чи сторони 
захисту. При цьому він має права, обов’язки та відповідальність такі ж, як 
у судових експертів державних експертних установ, які передбачені чинним 
процесуальним законодавством та Законом України «Про судову експертизу». 

Судовий експерт зобов’язаний вести журнал реєстрації судових експертиз та 
експертних досліджень за встановленою формою (додаток № 2 до Інструкції), 
аркуші якого пронумеровані, прошнуровані і скріплені його підписом та 
печаткою, зразок якої надано у додатку № 3 до Інструкції. 

Якщо до судового експерта надійшла ухвала слідчого судді чи суду, про 
призначення йому експертизи, то результати експертного дослідження, 
відповідно до процесуального законодавства (ст.101-102 КПК) та «Інструкції 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» 
(Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, реєстр Міністерства 
юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145) надаються у «Висновку 
експерта», а якщо звернулась приватна особа чи захисник, який діє в інтересах 
цієї особи, то у «Висновку експертного дослідження». У разі, якщо питання 
виходять за межі його компетенції або експерт не може відповісти на поставлені 
перед ним питання – підсумковим документом буде «Повідомлення про 
неможливість надання висновку».  

Контроль за дотриманням судовими експертами вимог нормативно-правових 
актів з питань судово-експертної діяльності здійснюється Міністерством юстиції 
України та його територіальними органами шляхом проведення перевірок 
комісією фахівців НДУСЕ, яка може бути плановою раз на три роки, як 
підсумок дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, та 
позаплановою – у разі надходження скарг на висновки експерта (Розділ IV 
Інструкції). 

Підставою для проведення позапланової перевірки є виявлення МЮ України 
ознак порушення норм чинного законодавства та методичних вимог при 
здійсненні судово-експертної діяльності. Така перевірка здійснюватися комісією 
без попередження експерта та в межах питань, зазначених у дорученні. 

Під час проведення перевірок члени комісії мають право вимагати пояснень 
у судового експерта з приводу його діяльності, складати акт за результатами 
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перевірки та відповідний акт у разі, якщо експерт ухиляється від проведення 
перевірки або створює будь-які перешкоди для її проведенні. Зазначені акти 
у трьох примірниках направляється до Міністерства юстиції України для 
відповідного реагування. Виявлені під час перевірки недоліки експерт повинен 
усунути впродовж одного місяця, письмово повідомити Міністерство юстиції 
України про вжиті заходи або надати письмові пояснення щодо неможливості 
усунути зазначені зауваження. Водночас Головне територіальне управління 
юстиції може провести повторну перевірку щодо усунених судовим експертом 
недоліків, або відповідно до ст. 14 Закону України «Про судову експертизу» 
винести на розгляд Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при 
Міністерстві юстиції України питання про притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності у порядку, передбаченому «Положенням про експертно-
кваліфікаційну комісію та атестацію судових експертів» (Наказ Міністерства 
юстиції України від 03.03.2015, № 301/5).  

Питання, які може та не може вирішувати експерт 
У процесі судово-експертної діяльності, експерт може вирішувати всі 

питання, які не виходять за межі його спеціальних знань та експертної 
спеціальності і не є правовими.  

Відповідно експерт не може вирішувати питання, які виходять за межі його 
спеціальних знань та експертної спеціальності або є правовими.  

Експертна спеціальність, як окремий напрямок спеціальних знань судового 
експерта 

На цей час у державних науково-дослідних установах судових експертиз 
Міністерства юстиції України, які розташовані за територіальним принципом та 
мають відповідну зону обслуговування, судово-експертна діяльність 
здійснюється з 126 експертних спеціальностей, 35 з яких можуть мати експерти 
недержаних експертних установ. Кожна експертна спеціальність передбачає, що 
судовий експерт володіє відповідним обсягом спеціальних знань, необхідних 
для вирішення завдань, які ставляться перед ним органом досудового 
розслідування або суду. Атестація та кваліфікаційні іспити, які судові експерти 
складають кожні п’ять років, якраз і спрямовані на підтвердження рівня 
спеціальних знань відповідно до їхньої експертної спеціальності. Вимоги до 
кваліфікації судових експертів передбачені у «Довіднику кваліфікаційних 
характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз 
Міністерства юстиції України» (Наказ Міністерства юстиції України від 
19.04.2012, № 611/5). {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
юстиції України від 16.05.2016, № 1393/5}. 

Довідник є документом, який містить типові кваліфікаційні характеристики 
посад працівників НДУСЕ та встановлює вимоги до змісту професійної 
діяльності та кваліфікації працівників експертних установ. 

Працівники, які безпосередньо здійснюють судово-експертну діяльність 
в державних експертних установах Міністерства юстиції України, у Довіднику 
віднесені до розділу «Професіонали», які поділяються на судових експертів та 
наукових співробітників.  

Судові експерти безпосередньо здійснюють проведення незалежної, 
кваліфікованої та об’єктивної судової експертизи або експертних досліджень, 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    76    — 

орієнтованих на максимальне використання досягнень науки і техніки, 
забезпечують їх повноту та наукову обґрунтованість і можуть перебувати на 
таких посадах: головний судовий експерт; провідний судовий експерт; старший 
судовий експерт; судовий експерт.  

Працівники, які перебувають на посадах: головний науковий співробітник; 
провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий 
співробітник; молодший науковий співробітник – безпосередньо виконують 
науково-дослідні розробки відповідно до індивідуальних завдань. За дорученням 
керівництва НДУСЕ вони також проводять судові експертизи (експертні 
дослідження) з використанням наукових методів криміналістики і судової 
експертизи та надають «Висновки експерта» або «Висновки експертного 
дослідження». 

Для працівників, які перебувають на відповідних посадах передбачені, 
відповідно для кожної експертної спеціальності, свої професійно-кваліфікаційні 
характеристики (вимоги), які викладаються в розділах: «Завдання та обов’язки», 
«Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги». Професійно-кваліфікаційні вимоги 
щодо осіб, які претендують на відповідну посаду в НДУСЕ Міністерства юстиції 
України підтверджуються або не підтверджуються під час складання 
кваліфікаційного іспиту в ЕКК державної експертної установи або ЦЕКК 
Міністерства юстиції України. Ті працівники, які підтвердили свою професійну 
кваліфікацію відповідним рівнем спеціальних знань продовжують працювати. 
Хто не пройшов випробування кваліфікаційним іспитом мають ще дві спроби 
скласти іспит після відповідного навчання або змінити професію.  

Спеціальні знання – це знання, які лежать в основі відповідних експертних 
спеціальностей та спеціалізацій, які необхідні і достатні для того, щоб дати 
висновок експерта з питань, що виникають під час досудового розслідування або 
судового провадження. Спеціальні знання експерта (спеціаліста) набуваються 
у процесі теоретичної підготовки та тривалої практичній діяльності, 
залучаються до процесуального провадження за наявності в учасників процесу 
потреби у такого роду знаннях з метою встановлення фактичних обставин, які 
іншим шляхом окрім проведення експертизи не можуть бути встановлені. 
Висновки експертів є джерелом доказів, які разом з іншими доказами 
забезпечують винесення законного й обґрунтованого рішення органом 
досудового розслідування або судом. 

Порядок проведення атестації судових експертів 
Атестація судових експертів, які є штатними співробітниками в науково-

дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України з метою 
присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, здійснюється 
відповідними експертно-кваліфікаційними комісіями (ЕКК), які діють 
відповідно до «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію 
судових експертів», затвердженого Наказом Міністерства юстиції № 301/5 від 
03.03.2015 {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 
№ 624/5 від 05.03.2018, № 82/5 від 10.01.2019}. 

Атестація судових експертів з метою присвоєння кваліфікаційного класу 
судового експерта проводиться відповідно до «Порядку присвоєння 
кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    77    — 

установа судових експертиз Міністерства юстиції України», затвердженого 
Наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011, № 3660/5. Це основні 
завдання, які покладаються на ЕКК НДУСЕ щодо кадрового і фахового 
забезпечення судово-експертної діяльності експертної установи. 

Склад ЕКК експертної установи формується з постійних та змінних членів 
комісії – найбільш досвідчених фахівців експертної установи, які мають 
кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи не менше п’яти років 
за спеціальністю, з якої комісія проводить атестацію з метою присвоєння 
(підтвердження) кваліфікації (кваліфікаційного класу) судового експерта або 
розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності чи 
анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.  

На засіданнях ЕКК розглядаються питання, щодо працівників, які мають 
намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта або тих, кому необхідно 
підтвердити кваліфікацію судового експерта через п’ять років фахової 
практичної роботи. Перші повинні пройти навчання за програмою підготовки 
судових експертів з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової 
експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних 
спеціальностей. Другі повинні пройти стажування за програмами підготовки 
з відповідних експертних спеціальностей в структурних підрозділах експертної 
установи. 

Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта 
подає до відповідної установи заяву про допуск до проходження підготовки, 
копію диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра 
з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими 
рівнями вищої освіти з додатками до них), довідку про відсутність судимості, 
копії першої та другої сторінок паспорта.  

Документи для проходження стажування з відповідної експертної 
спеціальності з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються 
фахівцем до НДУСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії 
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. 

Фахова підготовка судового експерта або його стажування може проходити і 
в іншій експертній установі, якщо в даній НДУСЕ відсутні фахівці з обраної 
експертної спеціальності.  

Після закінчення фахової підготовки або стажування з відповідної 
експертної спеціальності штатного співробітника експертної установи до ЕКК 
НДУСЕ подаються заява про допуск на проходження атестації, подання та 
характеристика, що підписуються його безпосереднім керівником, не менше 
трьох проектів висновків експертиз відповідних експертних спеціальностей та 
рецензій на них, копію свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти 
Міністерства юстиції України (за наявності), фотокартки 3×4 см., особова справа 
з відділу кадрів. Термін розгляду поданих документів не повинен перевищувати 
30 днів з дня їх надходження до комісії, та може бути продовжений до 45 днів – 
у складних випадках. Про дату проходження атестації у формі кваліфікаційного 
іспиту працівника повідомляють не пізніше, ніж за 10 днів до його початку.  

Кваліфікаційний іспит проводиться в усній формі шляхом надання 
відповідей на питання екзаменаційного білету, в якому знаходяться два 
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теоретичних та три практичні питання, згідно з програмами підготовки 
відповідних експертних спеціальностей. На підготовку до відповідей надається 
одна година. Претенденти на посаду повинні показати задовільний рівень знань 
з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та 
методичних положень з відповідної експертної спеціальності. Результат 
складання кваліфікаційного іспиту оцінюється комісією, як «склав», «склала», 
або «не склав», «не склала», який заноситься до атестаційного листа 
співробітника НДУСЕ. 

Кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ 
судових експертиз Міністерства юстиції України, присвоюється згідно 
з «Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей», 
перерахованих у додатку № 6 «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії 
та атестацію судових експертів», а фахівцям, які не є працівниками державних 
експертних установ, згідно з «Переліком видів судових експертиз та експертних 
спеціальностей», перерахованих у додатку № 7 даного Положення.  

За наслідками проведеної атестації експертно-кваліфікаційна комісія 
простою більшістю голосів приймає одне з таких рішень:  

а) про присвоєння кваліфікації судового експерта;  
б) про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;  
в) про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта. 

Про результати атестації ЕКК НДУСЕ повідомляє співробітника одразу після 
прийняття відповідного рішення.  

Особа, щодо якої комісія прийняла рішення про відмову у присвоєнні 
(підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв’язку з не складенням 
кваліфікаційного іспиту, може повторно пройти атестацію на черговому 
засіданні комісії. Якщо три рази поспіль їй це не вдається, то до наступного 
проходження атестації вона повинна пройти повторну підготовку (стажування) 
в повному обсязі. Водночас такі результати атестації співробітника експертної 
установи говорять про його професійну непридатність. 

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта 
Порядок видачі Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта 

працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 
юстиції України визначений у розділі VI «Положення про експертно-
кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів», затвердженого 
Наказом Міністерства юстиції № 301/5 від 03.03.2015. 

Після того, як працівник НДУСЕ успішно склав кваліфікаційний іспит 
і експертно-кваліфікаційна комісія (ЕКК) прийняла рішення про присвоєння 
(підтвердження) кваліфікації судового експерта, йому протягом 10 робочих днів 
видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта 
з відповідної експертної спеціальності, або продовжується термін дії на п’ять 
років у Свідоцтві, яке він вже має. Термін дії Свідоцтва судового експерта, який 
не є працівником державної експертної установи, три роки. Свідоцтво 
підписується головою та секретарем ЕКК, засвідчується печаткою та 
реєструється в журналі видачі даних документів.  

Отже, судові експерти кожні п’ять та три роки повинні підтверджувати свій 
рівень експертної кваліфікації на ЕКК і ЦЕКК та мати право проводити 
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експертні дослідження та надавати експертні висновки. Якщо термін дії 
Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним. 

Свідоцтво є дійсним за наявності посвідчення співробітника відповідної 
НДУСЕ і в разі його звільнення вважається недійсним і підлягає анулюванню.  

Свідоцтво працівника НДУСЕ дає йому право на проведення судових 
експертиз та експертних досліджень, відповідно до ухвали слідчого судді чи 
суду в судовому засіданні, та при відрядженні фахівця для участі у слідчих діях 
або у складі експертної комісії, за відповідним дорученням керівництва 
експертної установи. 

Використання Свідоцтва для проведення судових експертиз чи експертних 
досліджень на інших підприємствах, в установах та організаціях або особисто 
поза межами установи забороняється. 

У окремих випадках Свідоцтво може бути анульоване, зокрема: за заявою самого 
судового експерта; у випадках визнання судового експерта в установленому законом 
порядку недієздатним; набрання законної сили обвинувальним вироком суду 
стосовно судового експерта за вчинення злочину або рішенням суду про притягнення 
до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення; 
звільнення працівника з НДУСЕ; накладення на судового експерта дисциплінарного 
стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта; не проходження 
фахівцем, відносно якого застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді 
призупинення дії Свідоцтва, протягом встановленого комісією строку повторної 
атестації; встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання 
Свідоцтва; смерті судового експерта. 

Рішення щодо анулювання Свідоцтва приймається експертно-кваліфікаційною 
комісією, яка його видала, та вноситься до державного Реєстру атестованих судових 
експертів. Вилучені Свідоцтва підлягають знищенню, про що складається акт за 
підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в Журналі. 

Державний Реєстр атестованих судових експертів 
Державний Реєстр атестованих судових експертів – це електронна база 

даних, що ведеться та контролюється Міністерством Юстиції України з метою 
створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в порядку, 
передбаченому Законом України «Про судову експертизу», кваліфікацію 
судового експерта та право на проведення конкретного виду судових експертиз 
за відповідною експертною спеціальністю, а також забезпечення 
в установленому порядку органів досудового розслідування, прокуратури, суду 
та інших правоохоронних органів, зацікавлених юридичних та фізичних осіб 
необхідною інформацією з фонду Реєстру. Ведення Реєстру передбачено 
ст.9 Закону України «Про судову експертизу» . 

Нормативним документом, яким регламентується ведення державного 
Реєстру, є Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку 
ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» від 29.03.2012, 
№ 492/5. {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 
України №1059/5 від 25.06.2015, № 374/5 від 15.02.2018}. 

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його 
ведення через структурний підрозділ, на який покладено організаційно-
управлінське забезпечення судово-експертної діяльності. 
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Інформаційну базу Реєстру становлять відомості про атестованих судових 
експертів Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та 
судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ. 

До Реєстру вносяться такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові судового 
експерта; найменування Експертно-кваліфікаційної комісії (ЕКК), дата і номер її 
рішення або дата та номер наказу; номер та строк дії свідоцтва або документа, що 
підтверджує наявність кваліфікації судового експерта (якщо видачу свідоцтва не 
передбачено, вноситься відповідний запис); вид експертизи, експертна 
спеціальність; місце роботи, місцезнаходження та телефон судового експерта. 

Зміни до запису в Реєстрі щодо судових експертів державних установ 
вносяться за поданням керівників цих установ у разі: присвоєння експерту 
кваліфікації судового експерта з іншого виду судової експертизи або з іншої 
експертної спеціальності; підтвердження кваліфікації судового експерта; 
притягнення експерта до відповідальності відповідно до чинного законодавства 
України; зміни місця роботи або місцезнаходження судового експерта; зміни 
прізвища, імені, по батькові судового експерта; припинення або поновлення 
діяльності судового експерта (зазначається підстава припинення або 
поновлення діяльності); відмітки «Свідоцтво не дійсне» або «Свідоцтво 
анульовано». 

Пошук необхідної інформації в Реєстрі здійснюється за прізвищем, ім’ям, по 
батькові судового експерта, експертною спеціальністю, регіоном, державним 
органом (рішенням ЕКК якого присвоєно кваліфікацію судового експерта), за 
місцем роботи експерта (фахівці державних спеціалізованих установ або ні). 

Ведення Реєстру здійснюється виключно державною мовою, є відкритою та 
безоплатною для запитів фізичних та юридичних осіб. 

Професійна етика судового експерта 
Професійна етика судового експерта, як окремий нормативний документ на 

цей час ще не прийнятий, але в Міністерстві юстиції України вже знаходяться 
проекти кодексів, розроблені державними експертними установами, якими 
визначаються основоположні засади морально-етичної і професійної діяльності 
судових експертів, які, відповідно до чинного законодавства, здійснюють свою 
судово-експертну діяльність. Водночас необхідно зазначити, що основні 
принципи та норми професійної етики вже закріплені Конституцією України, 
Законами України «Про судову експертизу», «Про запобігання корупції» (розділ 
VI «Правила етичної поведінки»), процесуальним законодавством, Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил етичної 
поведінки державних службовців» від 11.02.2016, № 65, нормативними актами, 
що регламентують судово-експертну діяльність тощо. 

Кодекс професійної етики судового експерта варто розглядати як систему 
моральних і професійних цінностей та правил поведінки судового експерта при 
здійсненні судово-експертної діяльності, щодо яких ним добровільно взяті 
зобов’язання на їх дотримання. Невід’ємною складовою частиною Кодексу має 
бути єдина для всіх судових експертів «Присяга експерта» та норми професійної 
етики, які відображають їх професійну компетентність та етику поведінки, а саме:  
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1. Судовий експерт, як процесуально незалежна особа, у своїй професійній 
діяльності зобов’язаний неухильно дотримуватись вимог Конституції України, 
Закону України «Про судову експертизу», міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, процесуального 
законодавства, нормативно-правових актів органів державної влади, сприяти 
утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та 
законності в державі. 

2. Професійна діяльність судового експерта законодавчо захищена від будь-
якого впливу посадових осіб органів державної влади, правоохоронних органів, 
суду, прокуратури, учасників судового процесу, колег, друзів тощо. Експерт 
зобов’язаний попереджати усі спроби втручання у процес проведення судових 
експертиз та експертних досліджень, протистояти будь-яким посяганням на його 
професійну незалежність, відстоювати свої професійні права, постійно 
підвищувати свої професійні знання та навички. Дотримуючись норм 
професійної етики, судовому експерту забороняється вступати у непередбачені 
порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо вони прямо чи 
опосередковано зацікавлені в результатах судової експертизи. 

3. Порушенням професійної етики експертом є використання своїх 
повноважень для задоволення особистих інтересів чи інтересів інших осіб, 
прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди тощо. Такі дії є 
протиправними і передбачають настання кримінальної, адміністративної, 
дисциплінарної відповідальності, згідно з чинним законодавством.  

4. Експерт повинен всебічно, об’єктивно, з використанням новітніх 
технічних засобів та відповідних методик, об’єктивно, в повному обсязі 
і неупереджено проводити експертні дослідження та формувати висновок 
експерта, за який він несе персональну відповідальність. Неупередженість 
експерта забезпечується його обов’язком заявити самовідвід за наявності 
підстав, передбачених законодавством, та правом осіб, що беруть участь 
у судовому провадженні, заявляти йому відвід. 

5. У стосунках з громадянами щоденно судовий експерт повинен проявляти 
терпіння, ввічливість, тактовність та доброзичливість, не поділяючи людей за 
ознаками раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання тощо. У конфліктних ситуаціях вести себе гідно у відповідності до 
законодавства, професійних обов’язків та етичних принципів.  

 
1.4.1. Компетенція та компетентність судового експерта (на прикладі 

КПК України) 
 
У понятійному апараті судової експертизи важливе місце належить таким 

категоріям, як «компетентність» і «компетенція». Згідно ст. 69 КПК України 
у кримінальному провадженні в якості судового експерта можна залучити особу, 
яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право 
відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи. 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими 
експертами можуть бути як співробітники державних спеціалізованих установ 
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(служб), так і фахівці, що не працюють в цих установах, які мають вищу освіту, 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та 
отримали кваліфікацію судового експерта за певною спеціальністю. Для проведення 
тих експертиз, які не виконуються виключно в державних спеціалізованих 
установах статтями 7 і 9 цього Закону передбачено можливість залучення крім 
атестованих судових експертів інших фахівців з відповідних галузей знань. Під час 
вибору експерта для проведення експертизи, особливо у разі, коли він не є 
співробітником державної спеціалізованої установи, неминуче виникає питання про 
компетенцію даної обізнаного особи. 

Друга проблема постає перед ініціатором провадження експертизи після 
проведення дослідження в ході оцінки висновку і включає визначення 
компетентності експерта. Компетенція і компетентність – одні з основних 
понять теорії і практики експертиз, які багато в чому обумовлюють порядок 
призначення експертиз, вибір експерта, права та обов’язки судового експерта, 
особливості оцінки висновку експерта.  

Питання про компетентність і компетенцію експерта тривалий час 
залишається одним із центральних у теорії практиці судової експертизи. 
Сутність компетенції та компетентності експерта та їх спів відношення 
розглядалися в роботах Т. В. Авер’янової, В. Д. Арсеньєва, Р. С. Бєлкіна,  
В. І. Гончаренко, О. О. Зайцевої, Л. М. Ісаєвої, Н. І. Клименко, Ю. К. Орлова,  
О. Р. Росинської, М. Я. Сегая, О. В. Селіної, В. В. Степанова, Л. Г. Шапіро,  
В. Ю. Шепітько, О. Р. Шляхова та ін. У літературі підкреслювалася необхідність 
розмежування цих понять. Разом з тим, аналіз публікацій свідчить, що поняття 
компетенції та компетентності судового експерта нерідко змішуються, їх зміст 
не має однозначного тлумачення в судовій експертології, а процесуальна 
регламентація не досконала. У зв’язку з викладеним виникає необхідність 
розгляду змісту й обсягу понять компетенції та компетентності судового 
експерта, а також способів їх визначення, тобто яким чином учасники процесу, 
уповноважені правом залучення експерта, можуть і повинні встановлювати його 
компетенцію і компетентність. 

Компетенція експерта (від латинського сompete – відповідати, бути 
придатним) О. Р. Росинською розглядається у двох аспектах. По-перше правовому 
значені, як коло повноважень, прав і обов’язків експерта, які визначені 
процесуальними кодексами і відомчими нормативними актами. По-друге 
в науковому аспекті, як комплекс спеціальних знань в області теорії, методики 
і практики певного роду, виду експертизи. Об’єктивна компетенція являє собою 
обсяг знань, якими повинен володіти експерт, а суб’єктивна компетенція або 
компетентність – це ступінь, в якій конкретний експерт володіє цими знаннями. 
Таким чином, суб’єктивна компетенція ототожнюється з компетентністю експерта, 
що, на наш погляд, не зовсім вірно. Компетенція експерта – категорія об’єктивна. 
Компетенцією зобов’язані володіти експерти, які залучаються до провадження 
експертиз. Вважаємо, що за ступенем спільності та змістом компетенцію експерта 
можна диференціювати на три рівні. 

Процесуальна компетенція експерта 
Характеризує права та обов’язки судового експерта. Процесуальною 

компетенцією володіють всі судові експерти, які залучаються для проведення 
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експертиз в будь-яких галузях судочинства. Процесуальна компетенція 
експертів регламентується ст.ст. 12, 13 Закону України «Про судову експертизу» 
та ст. 69 КПК України. Суттєвою особливістю процесуальної компетенції є 
обов’язок володіння особою, яка залучається в якості експерта, спеціальними 
знаннями. У процесуальному законі поняття спеціальних знань не 
розкривається, проте згідно ст. 242 КПК України є істотне нормативне 
нововведення, згідно з яким «не допускається проведення експертиз для 
з’ясування питань права». Багаторічна дискусія про можливість проведення 
«правових» експертиз завершилася забороною законодавцем постановкою 
експертам такого роду питань. Це логічно випливає з того положення, що 
тлумачення норм матеріального і процесуального права не може розглядатися як 
доказ у кримінальному провадженні. Більш того, згідно ч. 6 ст. 101 КПК України 
експерту прямо заборонено «стверджувати у висновку, чи мав підозрюваний, 
обвинувачений такий психічний стан, який є елементом кримінального 
правопорушення або елементом, який виключає відповідальність за кримінальне 
правопорушення». Таким чином, до компетенції експерта не входять питання, 
які потребують вирішення на основі правових знань. 

Процесуальна компетенція 
Процесуальна компетенція визначає межі прав експерта під час проведення 

досліджень, встановлення тої чи іншої обставини, що входить до предмету 
доказування у кримінальному провадження, і даванні висновку. Неважко 
помітити, що права і обов’язки експерта, що закріплені в процесуальних 
документах, можуть бути віднесені до загально правових. До них відносяться: 
процесуальна самостійність експерта, право давати висновок в межах своєї 
компетенції з питань, хоча і не зазначених у документі про залучення експерта, 
але таких, що мають відношення до предмету експертного дослідження та ін. 
Слід підкреслити, що крім спеціальних знань як системи відомостей з різних 
галузей науки, техніки, інших сфер діяльності людини, у експерта 
передбачається обов’язкова наявність відповідних умінь і навичок щодо їх 
практичного використання у провадженні експертизи. Володіння особою, яка 
залучається в якості експерта, правосуб’єктністю, тобто вищою освітою на 
освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста, визначається по наявності у нього 
відповідного диплому про закінчення вищого навчального закладу. 

Наукова компетенція експерта  
Наукова або професійна компетенція визначає обсяг спеціальних знань, 

яким повинен володіти експерт певної експертної спеціальності. Наукова 
компетенція експерта певної експертної спеціальності тісно пов’язана 
з предметом роду відповідної експертизи. Родовий (видовий) предмет 
експертизи визначає не тільки можливості даного роду (виду) експертизи, а й 
професійну компетенцію експерта тієї чи іншої спеціальності. Критерієм 
розмежування різних видів експертиз і, як наслідок, компетенції експерта є 
спеціальний об’єкт, встановленням якого визначається інформація щодо 
обставин, які підлягають встановленню за допомогою провадження експертизи. 
Наукову компетенцію експерта можна визначити, виходячи із завдань, що 
виносяться на вирішення того чи іншого роду (виду) експертиз. Приблизний 
перелік завдань за різними родами та видами експертиз наведено, наприклад, 
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в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення 
експертиз та експертних досліджень, затверджених Міністерством юстиції 
України. Визначення наукової компетенції експерта відіграє важливу роль для 
визнання висновку експерта допустимим джерелом доказів. Якщо поставлене 
питання виходить за межі наукової компетенції експерта, то відповідно до п. 2.2. 
Інструкції Міністерства юстиції України, він зобов’язаний повідомити про це 
орган або особу, яка призначила експертизу і повернути представлені матеріали 
кримінального провадження без дослідження. Таким чином, всі судові експерти 
однієї спеціальності мають однакову наукову компетенцію, яка визначається 
предметом роду (виду) експертизи. Наукова компетенція визначається 
наявністю у особи свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. 

Індивідуальна компетенція експерта  
Знання, отримані обізнаною особою під час навчання у вищому навчальному 

закладі, є необхідними, однак недостатніми для виконання функцій судового 
експерта (за винятком випускників медичних вузів, що готують судових 
медиків, і вузів системи МВС України, які готують експертів для відомчої 
експертно-криміналістичної служби). Тому фахівці, які бажають професійно 
працювати судовими експертами, протягом певного часу (півроку-рік) 
проходять підготовку (стажування) у державних спеціалізованих експертних 
установах (службах) за певною експертною спеціальністю. За цей період 
відповідно до затверджених програм особа вивчає в першу чергу методики 
дослідження різних об’єктів для вирішення завдань, які ставляться в рамках 
обраної експертної спеціальності, тобто входять до предмету експертизи 
певного роду (виду). Атестація і присвоєння кваліфікації судового експерта 
проводиться спеціально створеними експертно-кваліфікаційними комісіями 
(статті 16, 17 Закону України «Про судову експертизу»). Володіння експертом 
індивідуальною компетенцією визначається за наявністю у нього свідоцтва, 
виданого експертно-кваліфікаційною комісією, про присвоєння йому 
кваліфікації судового експерта певної експертної спеціальності. Фахівці, яким 
присвоєна кваліфікація судового експерта, включаються до державного Реєстру 
атестованих судових експертів. 

Таким чином, компетенція, як об’єктивна категорія, має складну трирівневу 
структурну організацію. На нашу думку, саме в такому вигляді необхідно 
розглядати поняття компетенції судового експерта. Кожний рівень визначає на 
практиці коло експертів, які повинні йому відповідати. Вимоги про наявність 
процесуальної компетенції пред’являються до всіх судових експертів без 
винятку, наукової компетенції – до частини експертів певної спеціалізації, а 
індивідуальної компетенції –до конкретного експерта. 

Компетентний (від латинського сompetens (competentis) – «який має достатні 
знання в якій-небудь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний. Компетентність 
означає наявність компетенції у конкретній особи (некомпетентність – 
відповідно відсутність такої компетенції). Компетентність – парна до 
компетенції категорія, яка характеризує суб’єктивні здатності експерта. 
Компетентність відображає готовність експерта до практичного провадження 
експертних досліджень. Поняття компетентності судового експерта також 
можна розділити на три рівні за обсягом і ступенем спільності. 
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Базова компетентність експерта. Цей рівень компетентності визначає 
здатність експерта самостійно вирішувати поставлені питання, спираючись 

на професійні знання, отримані в процесі навчання у вузі, а також знання 
і уміння з певної судово-експертної спеціальності, придбані в результаті 
підготовки до атестації для отримання кваліфікації судового експерта. У процесі 
підготовки, як вже було зазначено вище, фахівець опановує теоретичними 
судово-експертними знаннями і формує уміння й практичні навички в галузі 
дослідження певного виду об’єктів експертизи. Професійна складова підготовки 
полягає в освоєнні методик розв’язання типових завдань певної експертної 
спеціальності. Оскільки згідно з п. 1.13 Інструкції Міністерства юстиції України 
за характером складності дослідження експертизи умовно діляться на прості, 
середньої складності, складні і особливо складні, то, на нашу думку, базова 
компетентність експерта повинна включати освоєння в першу чергу простих 
за складністю методик експертного дослідження. Крім професійних судово-
експертних знань базова компетентність додатково повинна включати правові 
знання. Правові знання, якими має володіти кожен судовий експерт, стосуються 
прав та обов’язків експерта як учасника процесу, порядку і правової 
регламентації підготовки, призначення, проведення експертиз в кримінальному 
судочинстві, оформлення висновку експерта. Додаткові правові знання 
відіграють все більш істотну роль, оскільки переважна кількість сучасних 
судових експертів не має юридичної освіти.  

Як правильно відзначає Н. І. Клименко під час підготовки до самостійної 
експертної діяльності у майбутнього експерта формується професійне мислення, 
тобто обізнана особа набуває не просто певний обсяг знань, який можна 
і необхідно оновлювати, свідомо структурує знання на потрібні й непотрібні, але 
й пізнає способи використання знань у практичній експертній діяльності. 
Базовою компетентністю зобов’язані володіти всі судові експерти певної 
спеціальності і вона регулярно перевіряється. Так, співробітники науково-
дослідних установ Міністерства юстиції України підтверджують кваліфікацію 
експерта кожні п’ять років, фахівці, які не працюють у державних 
спеціалізованих установах – кожні три роки. Про базову компетентність вказує 
наявність у експерта свідоцтва. Можна стверджувати, що індивідуальна 
компетенція і базова компетентність судового експерта гарантуються системою 
державної підготовки експертів з певних експертних спеціальностей 
з подальшою видачею їм кваліфікаційних свідоцтв на право самостійного 
провадження експертиз. 

Особиста компетентність експерта. Компетентність експерта (спеціальні 
знання, вміння та навички) використовується з метою встановлення 
в представлених об’єктах прихованих властивостей, їх інтерпретації та 
перетворення в доказову інформацію, необхідну для всебічного, повного 
і об’єктивного розслідування обставин вчиненого злочину або орієнтуючу 
інформацію, що використовується в організаційно-тактичних цілях. Кожна 
з експертиз є по суті науково-практичним дослідженням, які здійснюється 
з метою виявлення та наукового пояснення суттєвих для кримінального 
провадження фактів і обставин. Здатність експерта вирішувати все більш 
складні і не типові завдання зростає в процесі його професійної судово-
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експертної діяльності. Особиста компетентність експерта розширюється, коли 
він бере участь у проведенні наукових досліджень, розробках нових методів, 
експертних методик1. Подальше вдосконалення знань, отриманих особою під 
час навчання і в результаті професійної діяльності, підвищує її компетентність. 
Рівень особистої компетентності експерта визначається наявністю у нього 
наукового ступеня, наукових публікацій,стажем експертної роботи, кількістю 
проведених експертиз, індивідуальними науково-дослідницькими, логічними 
здібностями та ін. Експертна практика показує, що у досвідчених співробітників 
державних спеціалізованих експертних установ, які мають великий стаж роботи, 
особиста компетентність не тільки багато в чому перевищує базову, але дозволяє 
орієнтуватися в теорії експертизи, в інших судово-експертних галузях. В цьому 
відношенні доцільно торкнутися питання про проведення комплексних 
експертиз.  

Нажаль в КПК України поняття комплексної експертизи відсутнє. В п. 
12 Постанові Пленуму ВСУ наголошується, що «комплексна експертиза 
призначається у випадках, коли необхідно провести дослідження за участю 
декількох експертів, які є фахівцями у різних галузях знань». Згідно 
ст. 149 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 84 Кодексу України про 
адміністративне судочинство, комплексною визначається експертиза, що 
проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних 
напрямів у межах однієї галузі знань, які формулюють загальний висновок. В. Д. 
Арсеньєв пише, що характерною рисою комплексної експертизи є давання 
експертами висновків, що містять загальні «синтетичні» умовиводи, тобто 
таких, що входять в межі компетенції кожного окремого експерта і включаються 
в своєрідну «компетенцію» двох і більше експертів, які проводять експертизу3. 
Вважаємо, що в даному випадку мається на увазі особиста компетентність 
експертів, які крім знань у своїй галузі, володіють знаннями із суміжних 
експертних областей. Практика проведення комплексних експертиз показала 
можливість конструювання «синтетичного» висновку експертами різних 
профілів тільки за умови, що кожен з них має уявлення про загальні положення 
тієї експертної спеціальності, з представником якої він проводить комплексну 
експертизу. Якщо кожен експерт, який бере участь у комплексній експертизі, 
обізнаний про знання, що є надбанням інших експертів, в межах, необхідних для 
вирішення спільного завдання, то принцип особистої відповідальності кожного 
експерта за наданий ним висновок не порушується. 

Компетентність експерта в конкретній експертизі характеризує його 
здатність вирішити поставлене питання (завдання) під час проведення 
експертного дослідження в конкретному кримінальному провадженні. Як 
правильно зазначає М. П. Яблоков про компетентність майбутнього експерта 
під час призначення експертизи можна судити за даними про загальну та 
спеціальну освіту, стаж науково-дослідної роботи та роботи за фахом, наявність 
наукових робіт, відгуків і характеристик щодо його експертної діяльності, 
атестацій і іншими даними. Вважаємо, що вказані формальні відомості 
дозволяють особі (органу), яка залучає експерта, судити про його індивідуальну 
компетенцію, базову та особисту компетентність до провадження експертизи. 
Про компетентність експерта в конкретній експертизі свідчать результати й 
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умовиводи, відображені у висновку експерта,отримані після провадження 
дослідження. М. В. Горським запропоновані способи встановлення 
некомпетентності експерта до проведення ним експертизи. Представляється, що 
в даній ситуації мова може йти тільки про базову або особисту компетентність 
експерта. Компетентність експерта в конкретній експертизі визначається за 
результатами всебічної оцінки висновку експерта, спрямованої на з’ясування 
повноти проведеного дослідження, правильності вибору методик і методів 
аналізу, інтерпретації виявлених властивостей і ознак об’єктів, обґрунтованості 
проміжних і кінцевих висновків. Компетентність експерта в конкретній 
експертизі встановлюється після провадження дослідження та надання 
висновку.  

Проведений аналіз понять компетенції та компетентності дозволяє 
розглянути ступінь їх реалізації в нормативних актах. Із ч. 6 ст. 69 КПК України 
випливає, що підставою відмови експерта від давання висновку є «відсутність 
у нього необхідних знань». У даному формулюванні мається на увазі за нашою 
класифікацією компетентність експерта в конкретному кримінальному 
провадженні, яку на стадії призначення експертизи встановити неможливо. 
Можна припустити, що в деяких випадках експерти, які не бажають з тих чи 
інших причин вирішувати поставлені перед ними питання, можуть 
необґрунтовано відмовлятися від провадження експертизи на підставі 
«відсутності» у них необхідних знань. На наш погляд, в п. 2.2. Інструкції  
МЮ України більш правильно вказана причина відмови від вирішення 
поставленого питання експертом – «якщо поставлені питання виходять за межі 
його спеціальних знань». Індивідуальна компетенція експерта є категорією 
об’єктивною і може бути перевірена. Таким чином, підстави відмови експерта 
в даванні висновку визначаються в трактуванні КПК України не об’єктивними, а 
суб’єктивними чинниками, що не можна визнати правильним. На підставі 
викладеного, доцільно сформулювати ч. 6 ст. 69 КПК України таким чином: 
«Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що 
доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи, 
якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань або без 
залучення інших експертів». 

Згідно ч. 5 ст. 356 КПК України «Кожна сторона кримінального 
провадження для доведення або спростування достовірності висновку експерта 
має право надати відомості, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та 
підготовки експерта», тобто стосуються індивідуальної компетенції та 
компетентності в конкретній експертизі. Достовірність висновку експерта, як 
буде показано далі означає, по-перше, їх правильність, відповідність об’єктивній 
дійсності і, по-друге, їх обґрунтованість результатами досліджень. Достовірність 
висновку експерта встановлюється в результаті спеціальної (змістовної) оцінки, 
яка включає визначення достатньої кількості, доброякісності представлених на 
експертизу об’єктів та вихідних даних для вирішення поставлених питань; 
доцільності, правомірності і наукової обґрунтованості застосованої експертом 
методики (методу) дослідження; повноти проведеного дослідження; 
правильності опису і інтерпретації встановлених ознак об’єктів; наукової 
обґрунтованості проміжних і підсумкових висновків. На підставі всебічної 
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оцінки висновку ініціатор проведення експертизи встановлює, чи достатньо 
компетентний експерт, який проводив дослідження, у вирішенні поставлених 
питань.  

Відомості про освіту, кваліфікацію, підготовку експерта характеризують 
його компетенцію і встановлюються за формальними ознаками. Порушення 
вказаних вимог експертом (відсутність вищої освіти, невідповідність 
кваліфікації виду експертизи) веде не до визнання висновку експерта 
недостовірним, а до виключення його із системи доказів на підставі 
недопущення як джерела доказів в зв’язку із порушенням процедури отримання. 
Знання та вміння, що застосовувалися під час провадження експертного 
дослідження, відносяться до компетентності експерта у конкретній експертизі 
і визначаються в процесі оцінки наданого ним висновку. Тому знання та 
вміння експерта не можуть бути встановлені до оцінки висновку експерта, а 
лише по завершені цієї оцінки як результат комплексного аналізу всього 
проведеного дослідження.  

Отже, вимоги ст. 356 КПК України нелогічні, безпідставні й не ведуть до 
встановлення достовірності висновку експерта. Тому пропонується уточнити 
статтю таким чином: «Кожна сторона кримінального провадження для 
доведення або спростування достовірності висновку експерта має право надати 
відомості, які стосуються наукової обґрунтованості проведеного експертного 
дослідження та отриманих результатів». 

 
 

1.5. Класифікація судових експертиз 
 

Основні види судових експертиз, що проводяться в експертних установах, їх 
розподіл за предметними та процесуальними ознаками 

В кожній науковій галузі здійснюють класифікацію об’єктів, що в ній 
вивчають. Термін «класифікація» походить від латини, де слово classis 
розкриває поняття «клас, розряд» і дає змогу здійснювати поділ предметів чи 
будь-яких інших об’єктів певної сукупності за їх спільними ознаками, що 
слугують основою для утворення системи класів такої сукупності. Зазвичай під 
класифікацією розуміють цілісну систему підпорядкованих визначеній ознаці 
понять або інших об’єктів як засіб для встановлення взаємозв’язків між ними. 
Класифікаційні ознаки можуть бути різними навіть для класифікації тих самих 
об’єктів і обирають їх в залежності від мети створення певної класифікації за 
обраними ознаками. Кожна класифікація відіграє важливу роль в науковому 
пізнанні. З одного боку вона є формою виразу проведених досліджень, а 
з іншого – основою для нових наукових пошуків. Розроблені класифікації також 
мають вплив на організацією певної або іншої сфери практичної діяльності. 
У зв’язку з цим велика увага проблемі систематизації та класифікації 
приділяється в теорії судової експертизи. Класифікація судових експертиз – це 
інтеграційна системна побудова, що являє собою цілісне понятійне утворення, 
всі елементи якого перебувають у нерозривних, взаємозалежних зв’язках між 
собою. Така класифікація потрібна для використання при розробці теоретичних 
положень і в практичній експертній діяльності. 
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Потреба в об’єктивізації процесів досудового розслідування й судового 
розгляду справ призводить до розширення сфери використання спеціальних 
знань, зокрема й шляхом залучення судового експерта в усіх видах судочинства. 
Судова експертиза становить собою сукупність різного роду знань, що об’єднані 
єдиною метою – вирішенням поставлених перед нею в межах судочинства 
завдань шляхом дослідження наданих об’єктів. Коло спеціальних знань, що 
використовуються в судовій експертизі, а так само й коло об’єктів, що 
досліджуються експертами, та завдань, які вони розв’язують, надзвичайно 
широке. Різними можуть бути процесуальні підстави й порядок дослідження тих 
самих об’єктів. Це й визначає різноманіття видів судових експертиз. 
Формування нових судових експертиз відбувається по-різному: новий вид або 
рід може виникати в середині вже існуючого; з появою нових об’єктів 
дослідження й нових задач; розвиток окремого роду експертизи може призвести 
до утворення нового класу тощо. Все це призводить до зміни й трансформації 
раніше розроблених класифікацій судових експертиз.  

Найважливішим принципом побудови і функціонування класифікацій 
у судовій експертизі є їх спрямованість на розвиток теорії судової експертизи, 
удосконалення систематизації знань у галузі судової експертизи, а також на 
забезпечення можливості їх використання в практичній діяльності судово-
експертних установ. У теорії судової експертизи розглядають різні підстави для 
класифікації судових експертиз: за галузями знань, за вирішуваними задачами, 
за місцем проведення експертиз, за кількістю експертів, що беруть участь 
в проведенні досліджень та ін.  

Практичне значення мають класифікації судових експертиз за спеціальними 
знаннями, які є необхідними для їх провадження, й організаційно-процесуальні 
класифікації, що визначені Кримінальним процесуальним, Цивільним 
процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом 
України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, 
Законами України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», 
іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи, а також 
Інструкцією «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень» й Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені 
відповідними наказами Міністерства юстиції України.  

Зазначені класифікації судових експертиз допомагають: визначити роди та 
види й підвиди експертиз, проведення яких має бути організовано в судово-
експертних установах чи відповідних експертних службах й їх підрозділах, а 
також прогнозувати створення нових; вибрати необхідний рід (вид) судово-
експертного дослідження й судово-експертну установу, що проводить 
відповідну експертизу, або конкретного судового експерта; надати правильну 
оцінку зацікавленими процесуальними особами експертних висновків. Для 
експертних установ чи підрозділів це дає змогу полегшити розробку 
короткострокових та перспективних планів НДР для розвитку теорії й методики 
експертного дослідження. Окрім того, правильний вибір виду судової 
експертизи за її науковою класифікацією, а також правильне визначення 
організаційно-процесуальної форми її проведення дає змогу виключити ймовірні 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    90    — 

клопотання експерта щодо необхідності корегування назви експертизи й тим 
самим скорочує строки її виконання.  

Класифікація судових експертиз у певній мірі впливає на організацію 
експертних установ (служб, підрозділів). Проте при визначенні структури судово-
експертних установ розподіл на класи, роди та види експертиз має другорядне 
значення. Важливішою в цьому випадку виступає потреба в оптимізації управління 
експертною установою. Особливо це стосується таких великих і потужних 
експертних установ як Науково-дослідні інститути судових експертиз, Державний 
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС та його підрозділи на 
місцях, Інститут судових експертиз СБ України та ін. Наявність в штаті цих 
експертних установ великої кількості експертів з однаковою або «близькою» 
спеціалізацією дає змогу створювати окремий структурний підрозділ – лабораторію, 
відділ тощо. І навпаки, відсутність або невелика кількість в штаті установи 
експертів з однаковою спеціалізацією дає змогу їх об’єднання в одному 
структурному підрозділі з експертами, що мають іншу спеціалізацію. 

Класифікацію судової експертизи можна використовувати як інструмент 
процедури оцінки експертного висновку. Суб’єкт оцінки доказів має перевірити: 
відповідність вказаного у висновку роду (виду) проведеного експертного 
дослідження тому роду (виду), який був вказаний в ухвалі про залучення 
експерта й призначення експертизи; відповідність спеціальності експерта 
проведеному ним роду (виду) судової експертизи; відповідність поставлених 
перед експертом запитань й зроблених висновків предмету того роду (виду) 
експертизи, котра була призначена й проведена, а також спеціальності експерта; 
дотримання експертами з різними спеціальностями своєї компетенції при 
проведенні комплексної експертизи тощо. 

Незнання класифікацій судових експертиз за предметними та 
процесуальними ознаками призводить до появи помилок в підставах їх 
призначення та в експертних висновках. Помилки можуть бути в порядку 
проведення експертного дослідження, коли замість комплексної експертизи 
проводиться комісійна, тобто коли експерти не розмежовують певні роди 
експертиз і відповідні їм спеціальності, що дає змогу узяти під сумнів їх 
компетентність. Трапляються випадки, коли замість призначеного одного роду 
експертизи (за однією спеціальністю) проводиться комплексне (в 
процесуальному розумінні) експертне дослідження. Із класифікацією судових 
експертиз пов’язані випадки виходу експерта за межі своєї спеціальності. Це 
також є свідченням некомпетентності експерта, який не відмежовує предмет 
експертизи, котрій відповідає його спеціальність, від предмета призначеної й 
проведеної експертизи. 

Класифікація судових експертиз за галузями спеціальних знань, що 
використовуються при їх проведенні (класи, роди, види та підвиди) 

З метою ефективного й результативного використання й застосування 
спеціальних знань в судочинстві уповноважені на те особи, суд, експерт, якому 
доручено дослідження, зобов’язані дотримуватися класифікації судових 
експертиз й розмежовувати відповідні експертні спеціальності. Мають також 
бути враховані відмінності в природі об’єктів дослідження і в задачах кожного 
з родів та видів і підвидів експертиз. 
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Назва судової експертизи визначає рід або вид експертного дослідження 
у відповідності до чотирьохрівневої системи класифікації. Ними є: клас; рід; вид; 
підвиди або групи. В науковій класифікації судових експертиз за ступенем 
спільності й субординації (за предметно-об’єктно-методною підставою) 
найзагальнішою одиницею є клас. Розподіл на класи проводять за належністю 
експертизи до однієї або близьких галузей спеціальних знань, які використовують 
подібний інструментарій. Клас експертизи складають експертні дослідження, що 
об’єднані спільністю знань, які слугують джерелом формування теоретичних та 
методичних основ судових експертиз, й об’єктів, що досліджуються на базі цих 
знань. Такими, наприклад, є клас судово-криміналістичних, судово-медичних, 
судово-економічних, судово-інженерних експертиз та ін.  

Сьогодні розподіл судових експертиз на класи має в більшій мірі теоретичне 
значення і це враховується в теорії судової експертизи. Проте інтеграційні 
процеси, що мають місце в розвитку більшості сфер наукових знань і в практиці, 
часто зумовлюють потребу комплексного підходу до використання певних 
знань, застосування того самого інструментарію для вивчення різних процесів 
і явищ тощо і буває важко встановити межу між ними. Тому практичне значення 
має розподіл експертиз на роди й види. Саме тому структурні підрозділи 
експертних установ організуються на підставі такого поділу. Окрім того, 
свідоцтво на право проведення експертиз надається зазвичай на рід або вид 
експертизи. Підставами розподілу судових експертиз на роди й види є характер 
досліджуваних об’єктів у сукупності з вирішуваними задачами.  

Роди експертиз розрізняють за предметом, об’єктами й, відповідно, 
методиками експертного дослідження. Наприклад, в криміналістичній 
експертизі на рівні роду виокремлюють судові почеркознавчі, трасологічні, 
балістичні, вибухотехнічні, портретні експертизи, технічні експертизи 
документів та ін. 

Вид експертизи складають елементи роду, що відрізняються специфічністю 
предмета стосовно загальних для роду об’єктів і методик. Наприклад, в судово-
психологічній експертизі виокремлюють три основні види: 1) експертизу 
неповнолітніх (свідків, потерпілих, обвинувачених); 2) експертизу властивостей 
особи, основних мотивів, що закріпилися в життєдіяльності суб’єкта; 3) 
експертизу особливого стану, зокрема і стану фізіологічного афекту. 

Підвиди експертизи – складові частини виду, які вирізняються своєрідною 
групою задач, характерних для предмета даного виду експертизи, й 
комплексами методів дослідження окремих об’єктів або їх груп. Наприклад, 
в межах криміналістичної експертизи реквізитів документів можна виокремити 
експертизи відбитків печаток (штампів) для їх ототожнення й вирішення 
діагностичних задач; документів, отриманих із застосуванням копіювальної 
техніки, машинописних текстів та ін. 

Сьогодні в системі експертних установ Міністерства юстиції України 
класифікація судових експертиз за класами, родами, видами та підвидами 
зафіксована офіційно в Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та в Науково-методичних рекомендаціях 
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень.  
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Зокрема, в Інструкції запропоновано уніфікований класифікатор основних 
видів судових експертиз. Ними визначено такі: 

1. Криміналістична: почеркознавча; авторознавча; технічна експертиза 
документів; фототехнічна; портретна; трасологічна (крім досліджень слідів 
пошкодження одягу, пов’язаних з одночасним спричиненням тілесних пошкоджень, 
які проводяться в бюро судово-медичної експертизи) та зброї; вибухотехнічна; 
відеозвукозапису; матеріалів, речовин та виробів з них (лакофарбових матеріалів 
і покрить; полімерних матеріалів, пластмас; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів 
і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; наркотичних, сильнодійних 
і отруйних речовин; спиртомістких сумішей; металів і сплавів). 

2. Ґрунтознавча. 
3. Біологічна. 
4. Екологічна із дослідження пестицидів. 
5. Інженерно-технічна: автотехнічна; транспортно-залізнична; стану доріг та 

дорожніх умов; гірничотехнічна; пожежно-технічна; будівельно-технічна; 
в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності; електротехнічна; 
комп’ютерно-технічна; телекомунікаційних систем та засобів. 

6. Економічна. 
7. Товарознавча. 
8. Автотоварознавча. 
9. Оціночна (у т.ч. оцінка цілісних майнових комплексів; паїв; цінних 

паперів; оцінка будівельних об’єктів та споруд; оцінка машин, обладнання, 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів). 

10. Експертиза охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
11. Психологічна. 
12. Мистецтвознавча. 
13. Військова. 
Класифікація за видами судових експертиз та відповідними їм експертними 

спеціальностями нормативно зафіксована в Переліку видів судових експертиз та 
експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового 
експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 
юстиції України. В цьому документі названі такі види й підвиди судових 
експертиз: 

1. Почеркознавча та лінгвістична (спеціальності: дослідження почерку 
і підписів; лінгвістичне дослідження писемного мовлення). 

2. Технічна експертиза документів (спеціальності: дослідження реквізитів 
документів; дослідження матеріалів документів; дослідження друкарських форм 
та інших засобів виготовлення документів). 

3. Експертиза зброї (спеціальності: балістичне дослідження вогнепальної 
зброї та бойових припасів до неї; балістичне дослідження слідів зброї, слідів 
пострілу та ситуаційних обставин пострілу; дослідження холодної зброї; 
дослідження зброї з некінетичним принципом ураження; дослідження 
гранатометів; дослідження артилерійської та ракетної зброї). 

4. Трасологічна (спеціальності: дослідження слідів людини та слідів 
тварини; дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, 
ідентифікація цілого за частинами; криміналістичне дослідження транспортних 
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засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків; 
дактилоскопічні дослідження). 

5. Вибухово-технічна (спеціальності: дослідження вибухових речовин, 
продуктів вибуху та пострілу; дослідження вибухових пристроїв, слідів та 
обставин вибуху; дослідження обставин і механізму техногенних вибухів). 

6. Фототехнічна, портретна та голографічних зображень (спеціальності: 
дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення; ідентифікація 
особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями; дослідження 
голографічних захисних зображень та їх елементів). 

7. Відео-, звукозапису (спеціальності: технічне дослідження матеріалів та 
засобів відео-, звукозапису; дослідження диктора за фізичними параметрами 
усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ; лінгвістичне дослідження 
усного мовлення). 

8. Матеріалів, речовин та виробів (спеціальності: дослідження лакофарбових 
матеріалів і покрить; дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів 
з них; дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них; дослідження 
нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; дослідження скла, кераміки та 
виробів з них; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів; дослідження спиртовмісних сумішей; дослідження 
ґрунтів; дослідження металів і сплавів та виробів з них; дослідження наявності 
шкідливих речовин у навколишньому середовищі; дослідження наявності 
пестицидів у навколишньому середовищі; дослідження речовин хімічних 
виробництв та спеціальних хімічних речовин; дослідження харчових продуктів; 
дослідження сильнодіючих і отруйних речовин). 

9. Біологічна (спеціальності: дослідження об’єктів рослинного походження; 
дослідження об’єктів тваринного походження). 

10. Інженерно-транспортна (спеціальності: дослідження обставин 
і механізму дорожньо-транспортних пригод; дослідження технічного стану 
транспортних засобів; дослідження деталей транспортних засобів; транспортно-
трасологічні дослідження). 

11. Безпеки життєдіяльності (спеціальність – дослідження причин та 
наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці). 

12. Будівельно-технічна (спеціальність – дослідження об’єктів нерухомості, 
будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів). 

13. Земельно-технічна (спеціальність – розподіл земель та визначення 
порядку користування земельними ділянками). 

14. Пожежно-технічна (спеціальність – дослідження обставин виникнення 
і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки). 

15. Комп’ютерно-технічна (спеціальність – дослідження комп’ютерної 
техніки та програмних продуктів). 

16. Оціночно-будівельна (спеціальність – визначення оціночної вартості 
будівельних об’єктів та споруд). 

17. Залізнично-транспортна (спеціальності: дослідження обставин та 
механізму залізнично-транспортної пригоди; дослідження технічного стану 
рухомого складу залізничного транспорту; дослідження інженерного 
обладнання верхньої будови колії). 
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18. Оціночно-земельна (спеціальність – оцінка земельних ділянок). 
19. Гірничотехнічна (спеціальність – дослідження причин та наслідків 

надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах). 
20. Дорожньо-технічна (спеціальність – дорожньо-технічні дослідження). 
21. Телекомунікаційна (спеціальність –дослідження телекомунікаційних 

систем (обладнання) та засобів). 
22. Електротехнічна (спеціальність – дослідження технічної експлуатації 

електроустаткування). 
23. Інженерно-екологічна (спеціальність – дослідження обставин та 

організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на 
об’єкти довкілля). 

24. Експертиза з питань землеустрою (спеціальність – дослідження з питань 
землеустрою). 

25. Електротранспортна експертиза (спеціальність – дослідження міського 
електричного транспорту). 

26. Експертиза технічного стану ліфтів (спеціальність – дослідження 
технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації). 

27. Економічна (спеціальності: дослідження документів бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності; дослідження документів про економічну 
діяльність підприємств і організацій; дослідження документів фінансово-
кредитних операцій). 

28. Товарознавча (спеціальність – визначення вартості машин, обладнання, 
сировини та споживчих товарів). 

29. Транспортно-товарознавча (спеціальності: визначення вартості колісних 
транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного 
засобу; оцінка судноплавних засобів; оцінка літальних апаратів). 

30. Експертиза військового майна (спеціальність – оцінка майна і техніки 
військового призначення та озброєння). 

31. Експертиза у сфері інтелектуальної власності. 
Підвиди: 
31.1. Літературних і художніх творів (спеціальності: дослідження, пов’язані 

з літературними, художніми творами, та інші);  
31.2. Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення 

(спеціальність дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, 
відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення). 

31.3. Винаходів і корисних моделей (спеціальність – дослідження, пов’язані 
із винаходами і корисними моделями). 

31.4. Промислових зразків (спеціальність – дослідження, пов’язані 
з промисловими зразками). 

31.5. Сортів рослин (спеціальність – дослідження, пов’язані із сортами 
рослин). 

31.6. Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для 
товарів і послуг), географічних зазначень (спеціальність – дослідження, 
пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними 
марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначення). 
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31.7. Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій 
(спеціальність – дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) 
і раціоналізаторськими пропозиціями 

31.8. Економічна у сфері інтелектуальної власності (спеціальність – 
економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності). 

32. Психологічна (спеціальність – психологічні дослідження). 
33. Мистецтвознавча (спеціальність – мистецтвознавчі дослідження). 
34. Військова (спеціальність – військові дослідження). 
35. Гемологічна експертиза (спеціальності: дослідження дорогоцінного 

каміння; дослідження діамантів; дослідження дорогоцінного каміння 
органогенного походження; дослідження напівдорогоцінного каміння; 
дослідження декоративного каміння). 

36. Ветеринарна (спеціальність – ветеринарні дослідження). 
На даний час існують різні точки зору щодо класифікації судових експертиз 

за галузями спеціальних знань, що використовуються при їх проведенні (класи, 
роди, види та підвиди). Багато які з пропонованих вітчизняними та зарубіжними 
вченими класифікацій відрізняються від уніфікованого класифікатора, що 
наведений у згаданій Інструкції, та в Переліку. Наприклад, велика кількість 
науковців підтримують таку класифікацію судових експертиз: 

1. Криміналістичні експертизи: почеркознавча (дослідження почерку та 
підписів); лінгвістична (дослідження писемного мовлення, у тому числі 
авторознавчі; лінгвістичне дослідження усного мовлення); технічна експертиза 
документів (дослідження реквізитів документів, виконаних за допомогою 
писальних приладів, механічних (електромеханічних) знакодрукуючих 
пристроїв, друкарських форм і копіювальної техніки; дослідження матеріалів 
документів; дослідження реквізитів документів, у тому числі виконаних за 
допомогою засобів комп’ютерної техніки); експертиза фото-, кіно-, 
відеозображень і технічних засобів їх виготовлення (у тому числі ідентифікація 
особи за ознаками зовнішності за фотознімками, кіно- та відеоматеріалами); 
трасологічна експертиза (гомеоскопічна: дослідження слідів людини (у тому 
числі дактилоскопічні); механогомічна: дослідження вузлів, петель, ручних 
швів, рухових навичок людини; дослідження слідів одягу, взуття, інших виробів 
масового виробництва, нашарувань і пошкоджень на них; дослідження слідів 
тварин; механоскопічна: дослідження знаряддя, агрегатів, інструментів та 
залишених ними слідів; замикальних і контрольних засобів; ідентифікація цілого 
за частинами; дослідження ідентифікаційних номерів і рельєфних знаків; 
транспортно-трасологічна експертиза (ідентифікація транспортних засобів за їх 
слідами; дослідження механізму ДТП за слідами контактування); експертиза 
зброї (балістична: балістичні дослідження вогнепальної зброї, її моделей, 
саморобних стріляючих пристроїв; балістичні дослідження боєприпасів, слідів 
та обставин пострілу); експертиза холодної зброї; дослідження зброї 
з некінетичним принципом ураження; дослідження гранатометів і ствольної 
артилерійської зброї; дослідження ракетно-реактивної зброї. 

2. Експертиза відео-, звукозапису (технічне дослідження матеріалів та 
засобів відео-, звукозапису, акустичних сигналів і середовищ; ідентифікація та 
діагностика диктора за фізичним параметрами усного мовлення).  
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3. Вибухотехнічна експертиза (дослідження вибухових пристроїв, слідів 
і обставин вибуху).  

4. Експертиза матеріалів, речовин і виробів (дослідження: лакофарбових 
106 матеріалів і покриттів; полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них; 
волокон, волокнистих матеріалів і виробів з них; нафтопродуктів і пально-
мастильних матеріалів; скла, кераміки та виробів з них; металів і сплавів; 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 
сильнодіючих і отруйних речовин; спиртовмісних сумішей; шкідливих та інших 
речовин хімічного виробництва).  

5. Біологічна експертиза (дослідження об’єктів рослинного походження; 
дослідження об’єктів тваринного походження).  

6. Ґрунтознавча експертиза (дослідження ґрунтів та об’єктів ґрунтово-
мінерального походження).  

7. Екологічна експертиза.  
8. Технологічна експертиза.  
9. Інженерно-технічні експертизи: інженерно-транспортна експертиза 

(дослідження: обставин дорожньо-транспортної події; технічного стану 
дорожніх транспортних засобів; деталей дорожніх транспортних засобів; стану 
доріг і дорожніх умов; залізнично-транспортні; міського електричного 
транспорту; технічного стану трубопроводів, обставин події на трубопровідному 
транспорті; технічного стану кораблів, суден та інших плавзасобів, обставин 
події на водному транспорті; технічного стану авіатранспортних засобів, 
обставин події на повітряному транспорті); будівельно-технічна експертиза 
(дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій 
і відповідних документів); земельно-технічна експертиза (землевпорядні 
дослідження, розподіл земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 
нерухомості); гірничотехнічна експертиза (дослідження причин і наслідків 
надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах); 
електротехнічна експертиза (дослідження електроустановок, причин виникнення 
аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, впливу цих 
режимів на роботу електроприладів і безпеку людини; дослідження технічного 
стану радіоелектронної електротехніки, електромеханічних пристроїв 
побутового призначення); експертиза з питань безпеки життєдіяльності та 
охорони праці (дослідження причин і наслідків порушень вимог безпеки 
життєдіяльності та охорони праці); пожежно-технічна експертиза (дослідження 
обставин виникнення й поширення пожеж і дотримання вимог пожежної 
безпеки); інженерно-екологічна експертиза; комп’ютерно-технічна експертиза 
(дослідження: апаратних засобів; інформації на комп’ютерних носіях; 
програмних засобів і комп’ютерних мереж; криптографічного захисту 
інформації; телекомунікаційних систем і засобів зв’язку).  

10. Товарознавча (у тому числі транспортно-товарознавча) експертиза 
(дослідження виробничо-торговельних властивостей товарної продукції, її 
якості; визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного 
споживання; визначення вартості дорожніх транспортних засобів і розміру 
збитку, завданого власнику транспортного засобу; визначення вартості майна й 
техніки військового призначення та озброєнь).  
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11. Оціночна експертиза (оцінювання: будівельних об’єктів і споруд; земельних 
ділянок; судноплавних засобів; літальних апаратів; цілісних майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів; бізнесу, майнових і немайнових прав).  

12. Економічна експертиза (дослідження: документів бухгалтерського, 
податкового обліку та звітності; документів про економічну діяльність 
підприємств і організацій; документів із фінансово-кредитних операцій).  

13. Експертиза з питань охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.  
14. Мистецтвознавча експертиза.  
15. Психологічна експертиза.  
16. Психіатрична експертиза.  
17. Медична експертиза (дослідження живих осіб; дослідження трупів; 

дослідження похідних людського організму та речових доказів; 
генотипоскопічні дослідження).  

18. Фармакологічна експертиза.  
19. Гемологічна експертиза.  
20. Медико-ветеринарна експертиза.  
21. Одорологічна експертиза.  
22. Військова експертиза. 
Кожна з пропонованих класифікацій має певну обґрунтованість і відповідає 

потребам, для задоволення яких її розроблено. Проте в разі залучення експерта 
і призначення конкретних експертних досліджень треба керуватись офіційними 
класифікаціями, що викладені у відповідних нормативних документах, які 
регулюють порядок роботи експертної установи чи підрозділу або експерта, 
яким доручають проведення експертизи.  

Особливості організації проведення первинної, додаткової, повторної, 
комісійної та комплексної експертиз. Інтеграція спеціальних знань як основа 
проведення комплексної експертизи. 

Юридичною підставою для проведення судової експертизи є: для експертизи 
у кримінальному провадженні та у справах про адміністративні правопорушення 
відповідно до чинного законодавства – процесуальний документ про 
призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом); 
підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському та 
адміністративному судочинстві є ухвала суду про призначення експертизи або 
договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення 
учасника справи.  

Класифікація судових експертиз в організаційно-процесуальному аспекті 
відображена в положеннях Цивільного процесуального, Господарського 
процесуального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства 
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення й проводиться 
за такими підставами: за обсягом досліджень (основні та додаткові експертизи) – 
ст. 150 ЦПК, ст. 111 КАС, ст. 107 ГПК; послідовністю проведення (первинні й 
повторні експертизи) – ст.ст. 150 ЦПК, ст. 111 КАС, ст. 107 ГПК; за чисельністю 
й складом експертів (одноособові, комісійні й комплексні) – ст. 148, 149 ЦПК, 
ст.ст. 109, 110 КАС, ст.ст. 105 та 106 ГПК. У тексті Кримінального 
процесуального кодексу України окреме нормативне закріплення вказаних видів 
судових експертиз взагалі відсутнє.  
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Недостатня зрозумілість нормативних положень щодо визначення сутності 
даних форм, підстав їх призначення призводить до помилок у визначенні при 
призначенні судової експертизи. Ці помилки можуть призвести як до збільшення 
строків проведення експертизи за рахунок часу, витраченого на заяву клопотань 
та їх задоволення, так і до визнання висновку експерта недопустимим доказом 
у випадку, якщо, наприклад, замість по сутності повторна експертиза була 
визначена як додаткова й проведення її було доручено тому самому експерту, 
який проводив первинну експертизу.  

Первинною є експертиза, під час якої певний об’єкт досліджується вперше 
для розв’язання конкретних завдань. 

Додатковою є експертиза, що призначена для вирішення питань щодо об’єкта, 
який досліджувався раніше під час проведення первинної експертизи, коли 
необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли 
(наприклад, зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були 
надані експертові під час проведення первинної експертизи. Отже, додаткова 
експертиза призначається у випадках недостатньої ясності або повноти висновку 
експерта, а також в разі виникнення нових питань стосовно раніше досліджуваних 
обставин справи. Проведення додаткової експертизи доручається експерту, який 
проводив первинну експертизу, або ж іншому експерту.  

Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті ж самі 
об’єкти і вирішуються ті ж самі питання, що й при проведенні первинної 
експертизи (експертиз). Повторна судова експертиза призначається у випадках 
виникнення сумнівів в обґрунтованості або правильності висновку експерта, за 
наявності протиріч у висновках експерта або експертів за тими ж питаннями. 
Проведення повторної експертизи доручається обов’язково іншому експерту або 
іншій комісії експертів.  

В ухвалі суду чи іншому процесуальному документі про призначення 
експертизи, складеному уповноваженою на те особою (органом), мають бути 
вказані підстави призначення повторної або додаткової експертиз.  

На практиці при призначенні додаткової експертизи іноді виникають складнощі 
у формулюванні процесуальною особою підстав для призначення експертизи, 
якими вважають недостатню ясність або повноту висновку експерта. Так, якщо 
недостатня ясність викликана неможливістю розуміння смислу й значення термінів, 
що використані експертом, методики дослідження, смислу й значення ознак, 
виявлених при вивченні об’єктів, критеріїв оцінки виявлених ознак тощо, то для 
цього не потрібно проводити додаткове дослідження. Ці аспекти можна прояснити 
шляхом допиту експерта. Також до підстав для призначення додаткової експертизи 
не можна віднести такий аспект як неповнота висновку експерта у разі, якщо 
у ньому відсутні відповіді на поставлені перед експертом питання, не враховані 
обставини, що мають значення для вирішення поставлених питань, не застосовані 
необхідні методики дослідження. Це є підставою для призначення не додаткової, а 
повторної експертизи. 

Необхідно відрізняти повторне призначення судової експертизи від 
повторної судової експертизи. Процедура повторного призначення судової 
експертизи може бути потрібною й для проведення первинної експертизи. Так, 
якщо після першого призначення судово-експертного дослідження матеріали 
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були повернуті без виконання, то може бути потрібним призначення судової 
експертизи в другий раз. Це може бути у випадку, якщо судовий експерт 
відмовився від проведення дослідження у зв’язку з відсутністю у нього 
необхідних спеціальних знань, потрібного обладнання, в разі заявленого 
самовідводу тощо. В такому випадку судова експертиза може бути призначена 
повторно і доручена іншому експерту. Вона буде первинною, оскільки до цього 
судово-експертне дослідження не проводилося, а отже, відсутні й підстави для 
призначення повторної експертизи.  

Комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю 
експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною 
спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). Комісія експертів може 
утворюватися суб’єктом, який призначив експертизу, або керівником експертної 
установи, підрозділу. Задача такої групи полягає не у комплексуванні 
результатів дослідження, а у підтвердженні кожного висновку окремо для 
встановлення їх ідентичності. Груповий характер дослідження полягає не 
у підсумовуванні ознак, що встановлені кожним експертом окремо як єдиного 
способу отримання вірогідного висновку, а у забезпеченні об’єктивності й 
надійності результатів дослідження завдяки участі кількох фахівців.  

Керівник судово-експертної установи, до якої уповноваженою на те особою 
(органом) або судом були направлені об’єкти дослідження та необхідні 
матеріали кримінального провадження, справи про адміністративні 
правопорушення, цивільної, господарської або адміністративної справи, може 
призначити з числа членів комісії експерта-організатора. Процесуальні функції 
експерта-організатора не відрізняються від функцій інших експертів, які входять 
до складу комісії. Комісія експертів узгоджує цілі, послідовність та обсяг 
майбутніх досліджень, виходячи з необхідності вирішення поставлених перед 
нею питань. У складі комісії експертів, котрій доручено проведення судової 
експертизи, кожний експерт незалежно й самостійно проводить дослідження 
у повному обсязі, оцінює результати, отримані ним особисто та іншими 
експертами й формує висновки за поставленими питаннями в межах своїх 
спеціальних знань. Дійшовши до загального висновку, експерти складають й 
підписують спільний висновок або повідомлення про неможливість надання 
висновку. У випадку виникнення розбіжностей між експертами кожний з них чи 
експерт, який не погоджується з іншими, надає окремий висновок.  

Трапляються випадки, коли проведення комісійної експертизи доручається 
кільком судово-експертним установам або підрозділам. В такому разі 
процесуальний документ про призначення експертизи, складений 
уповноваженою на те особою (органом) або ухвала суду направляється в кожну 
з установ, котрим доручено її проведення. Організацію та координацію 
проведення такої комісійної експертизи здійснюють керівники судово-
експертних установ. При проведенні комісійної експертизи кількома судово-
експертними установами склад комісії експертів визначається керівниками 
судово-експертних установ, котрим доручено проведення експертизи.  

Характерною тенденцією в сучасній експертній практиці є перехід від 
ізольованих досліджень, обмеженого використання знань з однієї галузі науки до 
комплексних досліджень, в котрих поєднані дані різних наук, методи, що є різними за 
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своєю науковою природою. Посилення значущості комплексних досліджень, 
одночасний і послідовний аналіз об’єкта різними методами з подальшим 
узагальненням отриманих результатів й синтезу єдиного знання про об’єкт – 
важливий прояв інтегративних тенденцій сучасного наукового знання. 

Сучасна базова теоретична концепція комплексної експертизи ґрунтується 
на таких положеннях: комплексні експертизи можуть проводитися лише за умов, 
коли в дослідженні беруть участь не менше двох експертів; при проведенні 
комплексної експертизи дослідження проводиться експертами різних 
спеціальностей; кожний з експертів при проведенні комплексної експертизи діє 
в зоні своєї компетенції і не може втручатися в чужу зону знань, тобто фактично 
компетенції надається деякий абсолютний і обмежувальний характер; експерт 
дає висновок від свого імені на підставі досліджень, проведених ним відповідно 
до його спеціальних знань і несе за даний висновок відповідальність 
у встановленому законом порядку. Слід відрізняти комплексну експертизу від 
комплексності окремих досліджень, що проводить один експерт 
з використанням наявних у нього знань з різних галузей. 

Сутність поняття «комплексна експертиза» має передусім процесуальний 
характер, хоча сама дефініція в процесуальному законодавстві України 
передбачена не в усіх видах судочинства. Основні проблеми пов’язані саме 
з призначенням комплексних експертиз, оскільки в процесуальних законах чітко 
не визначено підстав для їх призначення, йдеться лише про те, що вона 
проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних 
напрямів у межах однієї галузі знань (ч. 1 ст. 149 ЦПК України, ч. 1 ст.110 КАС 
України, ч. 1 ст. 106 ГПК України). Певна некоректність у формулюванні 
сутності комплексної експертизи призводить до проблем на практиці, оскільки 
не зрозуміло, у яких випадках необхідно призначати для дослідження певного 
об’єкта комплекс різних експертиз, а у яких – комплексну експертизу.  

При визначенні комплексної експертизи необхідно робити акцент на тому, 
що така експертиза проводиться експертами різних спеціальностей для 
вирішення питань, суміжних для різних родів (видів) судових експертиз. Тим 
самим уточнюється, що йдеться про спеціальні знання в галузі різних родів 
і видів експертиз, а не різних методів дослідження. Комплексна експертиза 
призначається, коли питання, що поставлене експерту, неможливо вирішити 
фахівцями якої-небудь однієї галузі знань. Тобто підставою призначення 
комплексної експертизи є одне загальне питання, а не загальний об’єкт, наданий 
на експертне дослідження, різні властивості котрого можуть бути досліджені 
фахівцями різних спеціальностей як комплекс окремих експертиз. 
Міжпредметна проблематика обумовлює обов’язковий комплексний характер 
дослідження. Так, наприклад, актуальність комплексного міждисциплінарного 
дослідження продуктів комунікації, комунікативної діяльності, що складають 
сьогодні узагальнений об’єкт експертизи інформаційних матеріалів, обумовлена 
тим, що при дослідженні об’єктів за багатьма категоріями кримінальних 
проваджень важливим є виявлення двох складових матеріалу: змісту, що 
потребує застосування лінгвістичних методів аналізу, й спрямованості, що 
потребує застосування психологічних методів аналізу, виявлення соціальних 
установок й способів їх формування – прийомів психологічного впливу. 
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Отже, комплексною є експертиза, що проводиться не менше ніж двома 
експертами із застосуванням спеціальних знань з різних галузей науки, техніки 
або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для 
вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання. До проведення таких 
експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так 
і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої 
влади або інші фахівці, що навіть не працюють у державних спеціалізованих 
експертних установах. 

Одним з важливих є такий правовий аспект комплексної експертизи як 
визначення того, хто вирішує питання щодо її комплексності. Цілком очевидним 
є те, що це прерогатива особи або органу, що залучив експерта і призначив 
експертизу. У постанові (ухвалі, зверненні) про призначення комплексної 
судової експертизи вказуються такі дані: те, що експертиза комплексна і її 
найменування за видами (класами, родами, підвидами); місце та дата винесення 
постанови чи ухвали (звернення); посада, звання й прізвище особи, що 
призначила комплексну судову експертизу (залучила судових експертів); 
найменування органу, що призначив комплексну судову експертизу; 
найменування провадження або справи і її номер; обставини справи, які мають 
значення для проведення комплексної судової експертизи; підстави для 
призначення комплексної судової експертизи; прізвища експертів або установа 
(установи), експертам якої доручене її проведення; провідна установа; у разі 
участі в проведенні комплексної експертизи особи, яка не працює в експертній 
установі, – також прізвище, ім’я та по батькові, освіта, спеціальність, місце 
роботи, адреса цієї особи, інші дані; питання, які виносяться на вирішення 
експертам; перелік об’єктів, що підлягають дослідженню (у тому числі 
порівняльних зразків та інших матеріалів, направлених експертам, або 
посилання на такі переліки, що містяться в матеріалах справи); дозвіл на 
використання в разі необхідності методів, що викликають пошкодження чи 
знищення об’єктів дослідження або застереження щодо заборони використання 
руйнівних методів; інші дані, які мають значення для проведення комплексної 
судової експертизи. 

На практиці трапляються випадки коли особа, яка залучила експерта й 
призначила експертизу, припускається помилки і комплексною називає 
експертизу, де комплексності немає. Наприклад, призначається судово-технічна 
експертиза документів, на вирішення якої ставляться питання, чи на цьому 
принтері виконано текст, чи цією печаткою залишено відбиток і чи цією особою 
учинено підпис. Вочевидь, що тут має йтися про три самостійні експертизи, які 
ніяким чином між собою не пов’язані. У таких випадках керівник судово-
експертної установи вправі корегувати назву й відповідно порядок проведення 
експертизи. В даному випадку треба організувати проведення трьох самостійних 
експертиз, а не однієї комплексної.  

Безумовно, що вказівка уповноваженої процесуальної особи для експерта є 
обов’язковою, проте керуватися треба насамперед законом. І навпаки, 
необхідність в комплексному дослідженні може виникнути в ході проведення 
експертизи, наприклад, коли при проведенні ґрунтознавчої експертизи у ґрунті 
виявляють сторонні включення. У таких випадках керівник СЕУ має право 
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підключити фахівців з інших галузей знань, котрі надають проміжні висновки, 
які потім можуть використовуватися експертом-ґрунтознавцем як одна із 
ідентифікаційних ознак. Отже, керівник СЕУ вправі організувати проведення 
комплексної експертизи, навіть якщо на це немає вказівки у процесуальному 
документі, яким призначено експертизу.  

Однією з вимог, які висуваються до наукової обґрунтованості висновків 
комплексних експертиз, є застосування об’єктивних критеріїв оцінки результатів 
дослідження. Проте й досі законодавчо чи в інший нормативний спосіб в нашій 
державі не врегульовано питання про формулювання загального експертного 
висновку комісією експертів. В теорії й практиці судової експертизи вироблена 
складна система класифікації експертних задач – за родами, видами експертиз, 
за категоріями – ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні та ін. Для 
комплексної експертизи характерним є умовний поділ задач на два види – 
кінцеві та проміжні. Під кінцевими необхідно розуміти задачі, котрі є 
основними за даною конкретною цивільною, господарською або 
адміністративною справою, кримінальним провадженням й котрі, по суті, 
становлять для суду або органу досудового розслідування основний смисл для 
процесу доказування.  

У разі проведення комплексних експертиз й інтеграції результатів 
досліджень кількох експертів, між їх дослідженнями мають виникати й певні 
окремі логічні зв’язки. Комплекс ознак, котрий виокремлюється кожним 
з експертів, є недостатнім для висновку, проте при їх поєднанні утворюється 
сукупність таких ознак, достатня для висновку. За такого судження формується 
загальний висновок, який підписують всі експерти.  

Загальна логічна характеристика комплексної експертизи полягає в тому, що 
досліджувана задача логічно поділяється на необхідну кількість елементів, до 
того ж кожний з них досліджується самостійно окремим експертом, а інтеграція 
загального висновку проводиться експертом, який вирішує кінцеву задачу, 
шляхом синтезу висновку кожного експерта. При цьому характер знань даного 
експерта та його компетенція до уваги не беруться.  

Однією з важливих проблем є розробка загальної методики вирішення 
завдань комплексної експертизи, тобто вироблення загального алгоритму дій 
експертів різних спеціальностей в процесі кооперації їх спеціальних знань 
у формі комплексної експертизи. Поряд з цією проблемою існує й інша, яка 
тісно пов’язана з першою, а саме – виявлення й науковий аналіз «пограничних» 
завдань судових експертиз. Це, в свою чергу, буде сприяти вирішенню наступної 
проблеми комплексного дослідження в судовій експертизі, що полягає 
в спільній розробці експертами різних спеціальностей (у тому числі й різних 
відомств) комплексних методик вирішення найбільш актуальних завдань. 

Комплексний підхід як прояв прогресивної тенденції інтеграції знань завжди 
мав велике значення в розвитку криміналістики й судової експертизи –
 пограничних галузей наукових дисциплін, що виникли в результаті інтеграції 
природничо-наукових, соціальних і юридичних знань. Яскравим проявом цієї 
тенденції в галузі судової експертизи стало активне застосування 
комплексування знань різного профілю для створення нових видів судової 
експертизи, нових методів і методик експертного дослідження. Інтеграційні 
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зв’язки найрізноманітніших наук із судовою експертизою носять об’єктивний, 
постійний характер, проте це не означає, що судова експертиза є конгломератом 
знань, запозичених з різних наук. Дані інших наук судова експертиза 
використовує творчо, пристосовуючи їх до вирішення своїх задач. На даний час 
судова експертиза має зв’язки з понад ніж 60 науками – природничими, 
технічними, суспільними, юридичними та ін. Інтеграція знань у судовій 
експертизі відбувається через взаємодію наук, завдяки якій виникають нові 
види, роди судової експертизи. Це передбачає використання теоретичних й 
емпіричних положень (методів, засобів) різноманітних наук, на їх основі 
виробляються знання, необхідні для всебічного, повного й об’єктивного 
дослідження складних явищ й об’єктів. 

Експертна практика свідчить про те, що при проведенні практично будь-
якого виду експертиз експерт має володіти глибокими знаннями в різних галузях 
наук, оскільки для відповіді на поставлені питання необхідним є використання 
комплексу знань або залучення кількох експертів. Оскільки поєднати в одному 
індивідуумі достатній обсяг різноманітних за природою спеціальних знань 
практично неможливо, беззаперечно, що комплексність в своїй основі 
передбачає групову діяльність представників різних галузей науки, техніки, 
мистецтва або ремесла для досягнення поставленої мети. Найяскравішим 
проявом інтеграції знань у судовій експертизі є комплексна експертиза. При 
призначенні й проведенні комплексної експертизи цілісне наукове дослідження 
властивостей об’єкта, котрі мають вивчатися одночасно експертами різних 
спеціальностей, передбачає досягання єдності описування й пояснення деяких 
сторін явищ шляхом інтеграції суміжних наук. Ознакою, що характеризує 
комплексну експертизу, є спільність об’єкта дослідження. Експерти різних 
спеціальностей досліджують ті ж сам об’єкти, які становлять собою 
багатозначну й багатомірну систему властивостей й відносин предметів і явищ 
об’єктивної реальності.  

Інтеграція знань призводить не лише до інтеграції наук, а й до інтеграції 
методів. Кожен об’єкт судової експертизи внаслідок його складності та 
специфіки вирішуваних завдань досліджується за допомогою засобів і методів 
декількох наук. Запозичені з інших наук методи експертного дослідження, що 
застосовуються при проведенні комплексної експертизи, не механічно 
переносяться з них, вони розробляються, удосконалюються, пристосовуються до 
мети й задач конкретного експертного дослідження. Важливу роль у процесі 
інтеграції знань відіграють методичні підходи до вирішення завдань судової 
експертизи, що по суті реалізуються в методиках комплексних досліджень. 
Наразі в Україні розроблені загальні методичні підходи до вирішення завдань за 
44 видами комплексних судово-експертних досліджень, які впровадженні 
в експертну практику судово-експертних установ Міністерства юстиції України. 

Інтеграція знань в судовій експертизі має організаційно-методичне, 
організаційно-управлінське й процесуальне значення. Організаційно-методичне 
значення полягає в тому, що це забезпечує організацію взаємодії фахівців різного 
профілю при дослідженні тих самих носіїв інформації у складних технологічних 
циклах шляхом виділення відповідних проміжних задач й побудови алгоритмів дій. 
Організаційно-управлінське значення використання інтеграції знань полягає 
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у забезпеченні взаємодії структурних підрозділів експертних служб й органів 
досудового розслідування, суду. Процесуальне значення використання інтеграції 
знань полягає в тому, що дозволяє найбільш обґрунтовано вирішити проблему 
процесуальної відповідальності експерта за дачу висновку в умовах, коли його 
спеціальні знання дають змогу взяти участь у формуванні кінцевого висновку, 
підвищують його об’єктивність й вірогідність.  

 
 

1.6. Порядок призначення та проведення судової експертизи 
 

1.6.1. Порядок призначення судової експертизи  
 
Відповідно до ст. 71 Закону України «Про судову експертизу» підставою 

проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу 
досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою – 
якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб. Відповідно до п. 6 
ч. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» судові експерти мають 
право проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що 
становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб. Отже чинне законодавство 
розділяє поняття судова експертиза та експертне дослідження, проте на 
законодавчому рівні не вказує чіткої різниці між поняттями, порядком їх 
призначення, проведення та подальшим його правовим та доказовим значенням.  

П. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 , 
передбачено можливість проведення експертами на договірних засадах для 
юридичних і фізичних осіб експертних досліджень, що потребують спеціальних знань 
та використання методів криміналістики і судової експертизи.  

П. 1.8 зазначеної Інструкції передбачено, що підставою для проведення 
експертизи у кримінальному провадженні та у справах про адміністративні 
правопорушення відповідно до чинного законодавства є процесуальний 
документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою 
(органом). Підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському 
та адміністративному судочинстві є ухвала суду про призначення експертизи 
або договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення 
учасника справи. Підставою для проведення експертного дослідження є договір 
з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою 
(листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим 
зазначенням його реквізитів, з переліком питань, що підлягають розв’язанню, а 
також об’єктів, що надаються. 

Отже, на сьогодні в Україні діють судовий та договірний порядок 
призначення судових експертиз. Крім того, слідчий або прокурор згідно КПК 
України наділені правом призначати експертизи. Експертні дослідження 
проводяться лише на договірних засадах.  

Існує також адміністративний порядок (за рішенням контролюючого органу) 
призначення експертиз, проте такі експертизи не мають статусу судових 
експертиз. Наприклад, глава 50 Митного кодексу України присвячена митним 
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експертизам, які проводяться з метою забезпечення здійснення митного 
контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами (ч. 2 ст. 357 МК 
України). Закон України «Про виконавче провадження» передбачає можливість 
залучення експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності за постановою 
виконавця (ч. 1 ст. 20 Закону).  

Порядок призначення експертного дослідження  
Експертне дослідження проводиться на підставі договору з будь-якою 

юридичною чи фізичною особою і не залежить від наявності судової справи чи 
наявності у замовника певного статусу учасника справи (провадження). Воно є 
єдиною можливістю звернення до експерта у випадку, якщо судовий процес ще 
не розпочато.  

Експертне дослідження призначається за договором з експертом чи 
експертною установою, укладеним за письмовою заявою (листом) фізичної чи 
юридичної особи – замовника, з обов’язковим зазначенням його реквізитів, 
з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються. 
Якщо договір укладається з конкретним експертом. Він проводить експертизу на 
підставі договору. Якщо ж договір укладено з експертною установою, 
конкретного експерта визначає керівник цієї установи чи інша особа, до 
компетенції якої належить призначення експертиз (певних їх видів) конкретним 
експертам.  

Зміст експертного дослідження практично не відрізняється від змісту 
висновку експерта, так, відповідно до п. 4.23 Інструкції експертні дослідження 
виконуються в порядку, передбаченому для проведення експертиз. Хід 
і результати таких досліджень викладаються у висновку експертного 
дослідження. Висновок експертного дослідження складається за структурою 
і змістом висновку експерта, за такими винятками: у вступній частині висновку 
зазначається, хто і коли звернувся до установи чи безпосередньо до експерта із 
замовленням про проведення дослідження; опускається запис, який стосується 
відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання завідомо 
неправдивого висновку.  

Висновок експертного дослідження має статус письмового доказу 
в судовому процесі і оцінюється судом в сукупності з іншими доказами. При 
цьому, допомога та консультації спеціаліста не замінюють висновок експерта 
(ч. 2. ст. 71 ГПК України; ч. 2 ст. 74 ЦПК України; ч. 2 ст. 70 КАСУ).  

Порядок призначення судових експертиз  
Судові експертизи призначаються в договірному або судовому порядку. 

Договірний порядок призначення експертизи передбачає укладення договору 
з конкретним експертом чи експертною установою учасником судової справи. 
Чинне процесуальне законодавство надає пріоритет договірному порядку 
призначення експертизи, передбачаючи, що судова експертиза призначається 
судом у разі, якщо сторонами (стороною) не надані відповідні висновки 
експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо 
їх правильності (ст. 103 ЦПК України, ст. 99 ГПК України, ст. 102 КАС 
України).  

Судовий порядок призначення експертизи регулюється процесуальним 
законодавством залежно від виду судочинства, хоча має схожу процедуру 
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в кожному процесі. Так, відповідна експертиза призначається ухвалою суду у за 
сукупності таких умов: для з’ясування обставин, що мають значення для справи, 
необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити 
відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні 
висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають 
сумніви щодо їх правильності. 

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа 
обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто 
у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд 
з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну 
установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька 
експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна 
експертиза). Суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну 
експертизу. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи 
експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або 
експертну установу. 

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, 
визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду 
питання, роз’яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі 
відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд 
зобов’язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться 
експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних 
знань експерта. У разі необхідності суд може заслухати експерта щодо 
формулювання питання, яке потребує з’ясування, та за його клопотанням дати 
відповідні роз’яснення щодо поставлених питань. Суд повідомляє учасників 
справи про вчинення зазначених дій, проте їх неявка не перешкоджає вчиненню 
цих дій. 

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено 
проведення експертизи, та учасникам справи. Об’єкти та матеріали, що 
підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення 
експертизи (провідному експерту або експертній установі). 

Експерт не має права самостійно збирати необхідні для експертного 
дослідження матеріали, тому суд, який призначив експертизу, або особа, яка 
замовила проведення експертизи, зобов’язана надати необхідні для експертного 
дослідження матеріали, суд має право ухвалою витребувати необхідні для 
експертизи матеріали (ст. 107 ЦПК України, ст. 102 ГПК України, ст. 105 КАС 
України).  

Ст. 245 КПК України передбачає порядок відібрання зразків для експертизи, 
що є окремою процесуальною дією. Відібрання зразків з речей і документів 
встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей 
і документів. Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за 
правилами, передбаченими для освідування особи. Можливе примусове 
відбирання біологічних зразків слідчим чи прокурором за ухвалою слідчого 
судді чи суду.  

Особливості міжнародного співробітництва визначені розділом IV Закону 
України «Про судову експертизу». Порядок виконання доручень іноземних судів 
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(у тому числі і щодо проведення експертизи в Україні) чи виклик експертів 
з України до суду, чи про інші види правової допомоги під час призначення та 
проведення судових експертиз (залучення експерта з іншої країни, проведення 
експертиз на території інших країн тощо) визначається міжнародними 
договорами про правову допомогу, а також підзаконними актами України, 
прийнятими на їх виконання. Наприклад, порядок співпраці з іноземними 
державами в к цивільних справах визначено Інструкцією про порядок виконання 
міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних 
справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання 
судових рішень, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України, 
Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54. Порядок 
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження передбачено 
розділом IХ КПК України. 

Окремо слід звернути увагу на особливості провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Зокрема, при розгляді справ про 
адміністративні правопорушення згідно ст. 273 КУпАП експерт призначається 
органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про 
адміністративне правопорушення, у разі коли виникає потреба в спеціальних 
знаннях, у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної 
адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних 
внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть 
конфіскації.  

Уповноважена особа (орган), що призначила судову експертизу (залучила 
експерта). Закон України «Про судову експертизу» не використовує поняття 
уповноважена особа (орган). Цей термін не використовується і у відповідному 
процесуальному законодавстві, яким регламентовано порядок проведення 
експертиз в різних видах процесу.  

Лише в підзаконних актах з питань призначення та проведення судових 
експертиз згадується про уповноважену особу (орган) в контексті підстав для 
проведення експертизи, зокрема: підставою для проведення експертизи 
у кримінальному провадженні та у справах про адміністративні правопорушення 
відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення 
експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом) (п. 1.8 Інструкції 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень). 
Відповідно до Інструкції з організації проведення та оформлення експертних 
проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ 
України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
17.07.2017 № 591 підставою для проведення експертиз відповідно до чинного 
законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення 
експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом) (далі – ініціатор), 
або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального 
провадження (далі – документ про призначення експертизи (залучення експерта)), 
у якому обов’язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, 
а також об’єкти, що підлягають дослідженню.  

Тобто уповноважена особа (орган) приймає рішення про призначення 
експертизи (залучення експерта) в процесуальному порядку і оформлює його 
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процесуальним документом. Особи (органи), які замовляють проведення 
експертизи на підставі договору, не є уповноваженими органами (особами) 
у розумінні спеціальних підзаконних актів з питань призначення та проведення 
судових експертиз.  

Таким чином під уповноваженою особою (органом) слід розуміти певну 
фізичну особу, яка в силу займаної нею посади законодавчими актами наділена 
повноваженнями у процесуальному порядку призначати судову експертизу 
(залучати експерта) або державний орган, на який законодавством покладено 
повноваження у процесуальному порядку призначати судову експертизу 
(залучати експерта).  

Відповідно до чинного процесуального законодавства уповноваженим 
органом на призначення судової експертизи є суд (першої або апеляційної 
інстанції) в цивільному, господарському та адміністративному процесі. 
У кримінальному процесі уповноваженою особою, яка призначає судову 
експертизу (залучає експерта) на стадії досудового розслідування є слідчий 
суддя, слідчий, прокурор; на стадії судового розгляду – суд (першої чи 
апеляційної інстанції).  

У справах про адміністративні правопорушення уповноваженою особою 
(органом) є орган (посадова особа), у провадженні якого перебуває справа про 
адміністративне правопорушення. Підвідомчість прав про адміністративні 
правопорушення визначена розділом ІІІ КУпАП (ст. 213).  

Випадки обов’язкового призначення судової експертизи в різних видах 
судочинства  

Цивільне судочинство. Випадки обов’язкового призначення експертизи 
визначені в ст. 105 ЦПК України: 1) у разі заявлення клопотання про 
призначення експертизи обома сторонами; 2) за клопотанням хоча б однієї із 
сторін, якщо у справі необхідно встановити: а) характер і ступінь ушкодження 
здоров’я; б) психічний стан особи; в) вік особи, якщо про це немає відповідних 
документів і неможливо їх одержати. 

Основні види (підвиди) судових експертиз, які можуть бути призначені 
судом, визначені в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень у державних спеціалізованих науково-дослідних 
установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим 
судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ. 
Сюди відносять: криміналістичні, інженерно-технічні, економічні, товарознавчі, 
експертизи у сфері інтелектуальної власності, психологічні, мистецтвознавчі, 
екологічні, військові, судово-ветеринарні, гемологічні. Призначення та 
проведення судово-медичних та судово-психіатричних експертиз регулюється 
іншими законодавчими та підзаконними актами. Всі ці експертизи можуть бути 
призначені за клопотанням обох сторін. ЦПК України також передбачає 
можливість призначення експертизи в галузі права (ст. 114-115 ЦПК України), 
проте такий висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний 
(консультативний) характер і не є обов’язковим для суду. 

1. Характер і ступінь ушкодження здоров’я зазвичай встановлюється у разі 
розгляду справ про відшкодування шкоди потерпілим, завданої каліцтвом чи 
іншим ушкодженням здоров’я. Як правило, ці питання пов’язані з нещасними 
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випадками на виробництві та професійними захворюваннями. Для встановлення 
характеру і ступеня ушкодження здоров’я у цих випадках зазвичай проводиться 
медико-соціальна експертиза, яка може бути проведена як в позасудовому 
порядку, так і призначена за рішенням суду. Положення про медико-соціальну 
експертизу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 
2009 р. № 1317.  

В інших випадках (не пов’язаних з нещасними випадками на виробництві чи 
професійними захворюваннями) заподіяння шкоди здоров’ю людини 
призначається судово-медична експертиза живих осіб. Наприклад, у разі 
заподіяння шкоди споживачам неякісним товаром чи послугою.  

Крім того, з характером і ступенем ушкодження здоров’я пов’язане 
відшкодування не лише матеріальної, але й моральної шкоди, оскільки моральна 
шкода може полягати у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа 
зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. А тому 
визначення характеру і ступеня такого ушкодження здоров’я у тому числі 
впливає і на прийняття рішення про відшкодування моральної шкоди та 
визначення розміру відшкодування.  

2. Психічний стан особи, як правило, необхідно дослідити при виникненні 
питань, пов’язаних з цивільною дієздатністю особи, у тому числі щодо визнання 
особи недієздатною, обмежено дієздатною, поновлення цивільної дієздатності 
особи.  

Ст. 298 ЦПК України визначає, що суд за наявності достатніх даних про 
психічний розлад здоров’я фізичної особи призначає для встановлення її 
психічного стану судово-психіатричну експертизу. У виняткових випадках, коли 
особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її у цивільній 
дієздатності чи визнання її недієздатною, явно ухиляється від проходження 
експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може 
постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-
психіатричну експертизу. Абз. 3 ч. 1 ст. 299 ЦПК України визначає, що 
експертиза також може бути призначена при розгляді цієї категорії справ для 
визначення фактичної можливості особи з’явитися в судове засідання, а також 
про можливість особисто дати пояснення по суті справи. 

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 300 ЦПК України передбачає, що скасування 
рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її 
видужання або значного поліпшення її психічного стану здійснюється за 
рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-психіатричної 
експертизи за заявою опікуна, членів сім’ї, органу опіки та піклування або самої 
особи, визнаної недієздатною. 

Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається 
судом, але не може перевищувати двох років (ч. 6 ст. 300 ЦПК України). 
У цьому випадку клопотання про продовження строку дії рішення про визнання 
фізичної особи недієздатною повинно містити обставини, що свідчать про 
продовження хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого особа 
продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, 
підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи. Суд 
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зобов’язаний розглянути клопотання про продовження строку дії рішення про 
визнання фізичної особи недієздатною до закінчення строку його дії (ч. 8 та 
9 ст. 300 ЦПК України). 

3. Вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх 
одержати. Втрата документів, в яких зафіксована дата народження особи 
можлива через умисні дії (знищення самою особою чи третіми особами 
документів) чи певні об’єктивні обставини (нещасний випадок, стихійне лихо, 
військові дії, інша надзвичайна подія). Встановлення віку особі в цивільному 
процесі зазвичай пов’язано з розглядом справ про підміну дітей, визначення 
шлюбного віку чи віку осіб, які приймаються на роботу, встановлення 
повноліття особи чи пенсійного віку (у разі призначення соціальний чи 
пенсійний виплат за віком). Для встановлення віку особи призначається судово-
медична експертиза.  

Господарське судочинство не передбачає випадків обов’язкового 
призначення експертизи. За загальним правилом судова експертиза 
призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для 
встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто 
у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування 
і при цьому жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань 
або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви 
щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим 
неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання 
доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість 
отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. (ст. 99 ГПК 
України). Учасники справи також можуть подавати висновок експерта в галузі 
права (ст. 108 ГПК України), проте висновок експерта у галузі права не є 
доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для 
суду (ч. 1 ст. 109 ГПК України). 

Адміністративне судочинство як і господарське не містить випадків 
обов’язкового призначення експертизи. КАС України містить схожі з ГПК 
положення, зокрема, суд за клопотанням учасника справи або з власної 
ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для 
з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні 
знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини 
неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих 
питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані 
сумніви щодо їх правильності. (ст. 102 КАС України). Учасники справи також 
можуть подати до суду висновок експерта у галузі права, проте він не є доказом 
і має допоміжний (консультативний) характер (ст. 112-113 КАС України).  

Кримінальне судочинство. КПК України передбачені випадки обов’язкового 
призначення судової експертизи. Ч. 2 ст. 242 КПК України передбачає випадки, 
коли слідчий або прокурор зобов’язані забезпечити проведення експертизи 
щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру 
тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за 
наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої 
осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення 
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питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а 
іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) визначення розміру 
матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав 
документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового 
характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.  

Зокрема,  
1) встановлення причин смерті, відповідно до ч. 4 ст. 238 КПК України 

передбачає імперативну норму, що труп підлягає видачі лише з письмового 
дозволу прокурора і тільки після проведення судово-медичної експертизи та 
встановлення причини смерті.  

Ці вимоги деталізовано спільним наказом МВС, МОЗ та Генеральної 
прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та 
підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами 
прокуратури України при встановленні факту смерті людини» від 
29.09.2017 № 807/1193/279. Повідомлення органів національної поліції про 
смерть людини не вимагається, у разі смерті від захворювань у закладах охорони 
здоров’я (у такому випадку проводиться розтин трупа в морзі лікарні). 

В інших випадках, лікар повідомляє про смерть людини за телефоном 102. 
Проведення судово-медичної експертизи не вимагається у разі смерті людини за 
місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку. Тоді 
на місце події виїжджає лікар, а у окремих випадках, фельдшер закладу охорони 
здоров’я, який констатує факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами 
якого інформує органи та підрозділи Національної поліції та адміністрацію 
закладу охорони здоров’я, що забезпечує потреби населення у медичному 
обслуговуванні на відповідній території, про можливість встановлення причини 
смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про 
смерть (фельдшерської довідки про смерть). При цьому, працівники 
Національної поліції також виїжджають на місце смерті особи, проводять разом 
з лікарем (фельдшером) огляд трупа і у разі відсутності ознак насильницької 
смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті 
людини за місцем проживання. У такому випадку, коли лікарське свідоцтво про 
смерть (фельдшерську довідку про смерть) було видано без 
патологоанатомічного розтину, лікар (фельдшер) закладу охорони здоров’я, 
який видав зазначене свідоцтво (довідку), надсилає до органу та підрозділу 
Національної поліції, на території обслуговування якого знаходиться заклад 
охорони здоров’я, копію лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської 
довідки про смерть), завірену печаткою цього закладу охорони здоров’я, 
упродовж трьох днів з дати констатації факту смерті.  

У всіх інших випадках обов’язковим є проведення судово-медичної 
експертизи трупа, зокрема, у випадках виявлення трупа людини: з ознаками 
насильницької смерті або підозри на таку смерть; смерть яких настала раптово 
або при нез’ясованих обставинах; смерть яких настала поза місцем їхнього 
проживання; особу яких не встановлено; 

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень проводиться 
у випадках, якщо злочином заподіюються тілесні ушкодження фізичній особі. 
Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень впливає на кваліфікацію дій особи. 
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Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
затверджені наказом МОЗ України від 7 січня 1995 р. № 6, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 р. за № 255/791.  

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які 
викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності.  

Згідно з ч. 1 ст. 509 КПК України слідчий, прокурор зобов’язані залучити 
експерта (експертів) для проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під 
час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають 
підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння 
була в неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне 
правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на 
психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або 
керувати ними. Такими обставинами є: 1) наявність згідно з медичним 
документом у особи розладу психічної діяльності або психічного захворювання; 
2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після 
нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, 
мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо). 

3) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про 
можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом 
неможливо отримати ці відомості. Для встановлення віку особи призначається 
судово-медична експертиза;  

4) визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх 
визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру 
шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним 
правопорушенням. Визначення розміру матеріальних збитків не охоплюється 
єдиним видом експертиз, а вирішується залежно від виду майна, яке 
пошкоджено чи знищено внаслідок злочину (товарознавча, економічна, 
екологічна, будівельно-технічна, експертиза військового майна, автотехнічна 
тощо). Проте слід звернути увагу, що вирішення питань щодо документальної 
обґрунтованості збитків показниками фінансової звітності 
підприємства/організації за певний період (визнання поточної дебіторської 
заборгованості безнадійною) не належить до завдань економічної експертизи 
(п. 2.1 р. ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень).  

Порядок проведення судово-психіатричної експертизи затверджено наказом 
МОЗ України від 08 травня 2018 року № 865, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 14 червня 2018 р. за № 719/32171.  

Шкода немайнового характеру полягає у втратах немайнового характеру 
внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ. У цьому 
випадку, як правило, мова йде про відшкодування моральної шкоди, для визначення 
розміру якої призначається судово-психологічна експертиза. Ст. 55 КПК України не 
передбачає можливості відшкодування немайнової шкоди юридичній особі (через 
вплив на ділову репутацію особи), проте в зниження престижу чи вплив на ділову 
репутацію юридичної особи можливо довести шляхом проведення економічної 
експертизи, яка становить зменшення економічних показників юридичної особи 
(проте вже буде визнано майновою шкодою).  
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Розмір шкоди довкіллю встановлюється під час проведення екологічної 
експертизи.  

 
1.6.2. Порядок проведення судової експертизи 
 
Підставою для проведення експертизи у кримінальному провадженні та 

у справах про адміністративні правопорушення відповідно до чинного 
законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення 
експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом). 

Підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському та 
адміністративному судочинстві є ухвала суду про призначення експертизи або 
договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення 
учасника справи.  

Підставою для проведення експертного дослідження є договір з експертом 
чи експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника 
(юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, 
з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.  

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав 
для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. 
Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах 
для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. 

У разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, необхідні спеціальні знання, сторона захисту має право 
звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді, 
в порядку та у випадках, передбачених ст. 244 КПК України. 

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального 
правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація 
кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 
України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими 
обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що 
необхідно провести, та перелік запитань, що необхідно поставити перед 
експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими 
обґрунтовуються доводи клопотання.  

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не 
пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, що подала 
клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття 
не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана 
слідчим суддею обов’язковою. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання 
подано без додержання вимог, повертає його особі, яка його подала, про що 
постановляє ухвалу. 

Згідно з вимогами ст. 244 КПК України визначений порядок розгляду 
слідчим суддею клопотання про проведення експертизи.  

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи 
включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася 
з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    114    — 

запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо 
відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають 
значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. При 
задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі 
необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про 
залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи. 
Згідно з ч. 1 ст. 245 КПК України, вказані зразки відбираються стороною 
кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за 
клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо 
проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення 
здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.  

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно 
з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів. Відбирання 
біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 
241 КПК України. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки 
слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має 
право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопотання було 
подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово. 

Неприпустимим є призначення експертизи у випадках, коли з’ясування 
певних обставин не потребує спеціальних знань, а також порушення перед 
експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції 
суду (зокрема щодо вини, неосудності чи недієздатності особи тощо). 

Порядок проведення судової експертизи  
Експертиза проводиться після надходження до експертної установи 

(експерта) документів про призначення експертизи (залучення експерта), 
об’єктів, зразків для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, – 
матеріалів справи (протоколів оглядів з додатками, протоколів вилучення 
речових доказів тощо). 

У документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначаються 
такі дані: місце й дата винесення постанови чи ухвали; посада, звання та 
прізвище особи, що призначила експертизу (залучила експерта); назва суду; 
назва справи та її номер; обставини справи, які мають значення для проведення 
експертизи; підстави для призначення експертизи; прізвище експерта або назва 
експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; 
питання, які виносяться на вирішення експертові; перелік об’єктів, що 
підлягають дослідженню (у тому числі порівняльних зразків та інших 
матеріалів, направлених експертові, або посилання на такі переліки, що 
містяться в матеріалах справи); інші дані, які мають значення для проведення 
експертизи. 

У документі про призначення експертизи (залучення експерта) 
перераховуються всі об’єкти, що направляються на експертне дослідження, із 
зазначенням точного найменування, кількості, міри ваги, серії та номера (для 
грошей НБУ та іноземної валюти), інші відмінні індивідуальні ознаки. Якщо під 
час проведення експертизи об’єкт дослідження може бути пошкоджений або 
знищений, у документі про призначення експертизи повинен міститися дозвіл на 
його пошкодження або знищення. 
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Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені при проведенні 
відповідного виду експертизи, наведено в Науково-методичних рекомендаціях 
з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року 
№ 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року 
за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 лютого 
2019 року № 563/5). 

Об’єкти дослідження надсилаються в експертну установу (експертові) 
в упаковці, що забезпечує їх збереження, та засвідчуються особою 
у передбаченому законодавством порядку. Речові докази і порівняльні зразки 
упаковуються окремо. Якщо в матеріалах справи є дані про особливості 
виявлення, вилучення, зберігання об’єкта дослідження або про інші обставини, 
що могли вплинути на його властивості та ознаки, про це має бути зазначено 
в документі про призначення експертизи (залучення експерта). 

Коли об’єкт дослідження не може бути представлений експертові, 
експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об’єкта (крім 
об’єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, 
доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не 
суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.  

У разі призначення додаткової або повторної експертизи до експертної 
установи надаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками 
(фотознімками, порівняльними зразками тощо), а також додаткові матеріали, що 
стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного 
висновку, а також мотиви та підстави для її призначення. 

У документі про призначення експертизи для проведення комплексної 
експертизи зазначаються її назва та експертна установа, експертам якої доручено її 
проведення, а в разі участі в її проведенні особи, яка не працює в експертній 
установі, – також прізвище, ім’я та по батькові, освіта, спеціальність, місце роботи, 
місце реєстрації цієї особи, інші дані. Якщо проведення комплексної експертизи 
доручено експертам декількох експертних установ, у документі про призначення 
експертизи зазначається, яка з них є провідною, тобто яка з них здійснює 
організацію проведення експертизи, зокрема координацію роботи експертів 
і зв’язок з органом, який призначив експертизу. 

Документ про призначення експертизи для проведення комплексної 
експертизи направляється в кожну з експертних установ-співвиконавців, а також 
особі, яка не є працівником експертної установи. Об’єкти дослідження 
і матеріали справи направляються провідній експертній установі. Якщо 
необхідно провести експертизу на місці події або огляд об’єкта за його 
місцезнаходженням, орган, що призначив експертизу, повинен забезпечити 
прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а також належні умови 
для його роботи, а в разі потреби викликати учасників процесу або інших осіб. 
У разі неявки осіб чи їх законних представників, що викликалися, у визначений 
час на місце події або огляду об’єкта дослідження (огляд) проводиться без їх 
участі, про що зазначається у висновку. 

Керівник експертної установи розглядає отримані матеріали і доручає 
відповідному структурному підрозділу експертної установи організувати 
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проведення експертизи. Він може безпосередньо призначити експерта та 
встановити строк виконання експертизи або передати вирішення цих питань 
заступнику керівника експертної установи чи керівникові підрозділу. У разі 
коли призначена первинна, додаткова, повторна або комплексна експертиза за 
процесом дослідження чи наданими об’єктами не є такою по суті, керівник 
експертної установи організовує проведення відповідної експертизи, а 
у вступній частині висновку зазначаються мотиви зміни її процесуального 
визначення відповідно до законодавства. 

Якщо в одному документі про призначення експертизи (залучення експерта) 
є питання, що стосуються різних видів експертиз, не пов’язаних між собою, 
керівник установи визначає, які питання підлягають вирішенню у відповідному 
підрозділі та послідовність їх виконання. 

Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, що виключають 
можливість організації проведення експертизи, керівник експертної установи 
терміново у письмовій формі повідомляє про це орган, який призначив експертизу. 

Організовуючи виконання комплексної експертизи, керівник експертної 
установи доручає проведення досліджень відповідним підрозділам експертної 
установи, визначає, який з них є провідним. Керівник провідного підрозділу за 
погодженням з керівниками інших підрозділів формує комісію експертів 
і призначає голову експертної комісії. Якщо комплексна експертиза виконується 
експертами кількох експертних установ, комісія експертів формується 
керівником провідної експертної установи разом з керівниками інших 
експертних установ-співвиконавців. Голову комісії призначає керівник 
провідної експертної установи. 

Експерт, призначений головою комісії, не має переваг перед іншими 
співвиконавцями при вирішенні поставлених питань.  

Спільний висновок комісії експертів підписується експертами, які брали 
участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень і дійшли згоди. Якщо згоди 
між ними не було досягнуто, складаються декілька висновків експертів (за 
кількістю точок зору) або один, у якому вступна і дослідницька частини 
підписуються всіма експертами, а заключна – окремими з відповідними 
висновками або згідно з проведеними ними дослідженнями. 

Якщо при ознайомленні з висновком експерта буде встановлено, що 
дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики 
дослідження, керівник експертної установи може передоручити проведення 
судової експертизи комісії експертів, до якої включається також експерт, який 
проводив попереднє дослідження. 

Класифікація висновків: 
а) за змістом предмету ствердження: 
– висновки про індивідуальний об’єкт або родову (групову) належність; 
– категоричні та ймовірні; 
б) за наявністю (відсутністю) логічних зв’язків: 
– альтернативні або однозначні; 
– умовні або безумовні.  
Висновок експерта складається з обов’язковим зазначенням його реквізитів 

(найменування документа, дати та номера складання висновку, категорії 
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експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплексна), виду експертизи (за 
галуззю знань) та трьох частин: вступної (Вступ), дослідницької (Дослідження) 
та заключної (Висновки). 

У вступній частині висновку експерта зазначаються: 
1) дата надходження документа про призначення експертизи (залучення 

експерта); 
2) найменування експертної установи та/або ім’я, прізвище, по батькові 

експерта; 
3) документ про призначення експертизи (залучення експерта), його 

найменування і дата складання, найменування органу та/або посада і прізвище 
особи, який призначив експертизу; 

4) справа, за якою вона призначена (кримінальна, про адміністративне 
правопорушення, цивільна, господарська, адміністративна тощо, номер справи); 

5) перелік об’єктів, що підлягають дослідженню, та зразків (у разі 
надходження); 

6) відомості про надані матеріали справи (у тому числі вид (назва) матеріалів 
(документів) та кількість аркушів); 

7) спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об’єктів із зазначенням 
у необхідних випадках відомостей про те, чи впливав спосіб упаковки на їх 
збереженість; 

8) запис про відповідність матеріалів та об’єктів, що надійшли до експертної 
установи (експерта), матеріалам, зазначеним у документі про призначення 
експертизи (залучення експерта); 

9) перелік питань (дослівно у формулюванні документа про призначення 
експертизи (залучення експерта)), які поставлено на вирішення експертизи; 

10) дані про експерта (експертів): прізвище, ім’я та по батькові, посада, клас 
судового експерта, науковий ступінь та вчене звання, освіта, освітньо-
кваліфікаційний рівень, експертна спеціальність, стаж експертної роботи, дата та 
номер видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, ким 
видано та строк дії; 

11) попередження (обізнаність) експерта про кримінальну відповідальність 
за надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального 
кодексу України або за відмову від надання висновку за статтею 
385 Кримінального кодексу України; 

12) дата направлення клопотання експерта про надання додаткових 
матеріалів, дата надходження додаткових матеріалів або відомостей про 
наслідки розгляду клопотання; обставини справи, які мають значення для 
надання висновку, з обов’язковим зазначенням джерела їх отримання; 

13) при проведенні додаткових або повторних експертиз зазначаються 
відомості про первинну експертизу (прізвище експерта, назва експертної 
установи чи місце роботи експерта, номер і дата висновку експертизи, зміст 
заключних висновків первинної експертизи); зміст питань, що були поставлені 
перед експертом на додаткове або повторне вирішення, а також мотиви 
призначення додаткової або повторної експертизи, які зазначені у документі про 
призначення експертизи (залучення експерта), якщо у ньому такі мотиви 
відсутні, про це робиться відповідний запис; 
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14) відомості про процесуальні підстави та осіб, що були присутні під час 
проведення досліджень (прізвище, ініціали, процесуальний статус); 

15) нормативні акти, методики, рекомендована науково-технічна та 
довідкова література з Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової 
літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року 
№ 1722/5 (в редакції від 11 листопада 2014 року № 1888/5), інші інформаційні 
джерела, які використовувались експертом при вирішенні поставлених питань, 
за правилами бібліографічного опису, із зазначенням реєстраційних кодів 
методик проведення судових експертиз з Реєстру методик проведення судових 
експертиз, який ведеться відповідно до Порядку ведення Реєстру методик 
проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 02 жовтня 2008 року № 1666/5, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 02 жовтня 2008 року за № 924/15615 (в редакції від 25 червня 
2015 року № 1059/5). 

У дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження 
та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених 
питань. Дослідницька частина повинна включати: 

1) відомості про стан об’єктів дослідження, застосовані методи 2) (методики) 
дослідження, умови їх застосовування; 

3) посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз’яснення до них; 
4) експертну оцінку результатів дослідження. 
У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної 

експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх 
експертиз, якщо такі розбіжності мали місце. 

У заключній частині викладаються висновки за результатами дослідження 
у вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності, що визначена 
у вступній частині. На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по 
суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити. 

Висновок експерта (експертів) оформлюється на бланку експертної 
установи і підписується експертом, який проводив дослідження. Підписи 
у заключній частині засвідчуються відбитком печатки експертної установи на 
кожній сторінці тексту заключних висновків. Якщо до висновку експерта 
додаються фототаблиці, креслення, схеми, діаграми тощо, вони також 
підписуються; підписи засвідчуються відбитком печатки експертної установи. 

Підстави повернення без виконання досліджень матеріалів, наданих на 
експертизу. Повідомлення про неможливість надання висновку, його структура 
та зміст. 

Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, 
що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи 
через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів 
(ч. 6 ст. 69 КПК України). А в разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу 
доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, що призначила 
експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або 
повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим 
запитанням або без залучення інших осіб (ч. 7 ст. 69 КПК України). Зокрема, до 
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слідчого судді надійшло клопотання судового експерта від 14.03.2019 року про 
надання уточнення щодо конкретної дати оцінки, на яку необхідно визначити 
ринкову вартість майна, для проведення автотоварознавчої експертизи. 
Обґрунтовуючи внесене клопотання судовий експерт вказує, що під час розгляду 
поставлених перед експертом запитань установлено, що для їх вирішення 
експерту потрібно вказати конкретну дату, на яку необхідно провести оцінку 
викраденого майна (в ухвалі ж зазначено період «...з серпня 2016 року по 
17.02.2019 року...»). Проведення призначеної судової експертизи призупинено. 

У випадку, коли наданих для проведення експертизи матеріалів недостатньо, 
експерт має право заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів 
і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи (п. 2 
ч. 3 ст. 69 КПК України). У випадку невиконання клопотань експерта щодо 
надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 
45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому 
чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного 
доступу до об’єкта дослідження, а також належних умов для його роботи 
(учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні 
об’єкта) матеріали провадження повертаються органу, який призначив 
експертизу, із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення. 

У випадку, коли в одному документі про призначення експертизи (залучення 
експерта) є питання, що стосуються різних видів експертиз, не пов’язаних між 
собою, керівник установи визначає, які питання підлягають вирішенню 
у відповідному підрозділі та послідовність їх виконання. 

Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, які виключають 
можливість організації проведення експертизи, керівник експертної установи 
терміново у письмовій формі повідомляє про це орган, який призначив 
експертизу. Якщо орган, який призначив експертизу, не вживає належних 
заходів для усунення цих перешкод, керівник експертної установи по закінченні 
тридцяти календарних днів з дня направлення повідомлення повертає йому 
матеріали. Якщо експерт порушив клопотання про надання йому додаткових 
матеріалів, але протягом сорока п’яти календарних днів не отримав відповіді, 
він письмово повідомляє орган, який призначив експертизу, про неможливість 
надання висновку. 

Якщо орган, який призначив експертизу, звернувся до експертної установи 
про продовження строків подання додаткових матеріалів, керівник установи 
може призупинити проведення досліджень на строк до 30 календарних днів. 

Повідомлення про неможливість надання висновку розглядається 
керівником підрозділу та керівником експертної установи (або його 
заступником) і направляється органу, який призначив експертизу. Повідомлення 
про неможливість надання висновку, який дається поза експертною установою 
(у судовому засіданні, на місці події), розглядається керівником експертної 
установи після надходження матеріалів експертизи до експертної установи. 
Повідомлення про неможливість надання висновку складається з трьох частин: 
вступної, мотивувальної та заключної. У повідомленні про неможливість 
надання висновку експерт попереджається про кримінальну відповідальність за 
статтею 385 Кримінального кодексу України. 
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У мотивувальній частині викладаються причини, які обумовили 
неможливість надання висновку. 

У заключній частині вказується про неможливість надання висновку. 
Повідомлення про неможливість надання висновку оформлюється на бланку 

експертної установи, підписується експертом; підпис у заключній частині 
засвідчується відбитком печатки експертної установи; складається у двох 
примірниках (один примірник керівник експертної установи надсилає органу, 
який призначив експертизу, а другий оформлюється як наглядове провадження 
і залишається в архіві експертної установи). 

Якщо таке повідомлення надається під час судового розгляду, воно 
складається і підписується експертом у двох примірниках, один з яких подається 
до суду, а другий – керівникові експертної установи. 

Якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших є підстави для 
повідомлення про неможливість надання висновку, складається один документ – 
висновок експерта. У цьому випадку експерт зазначає про попередження 
(обізнаність) його щодо настання кримінальної відповідальності за статтями 384, 
385 Кримінального кодексу України.  

Строки проведення судових експертиз  
Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності 

дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником 
експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного 
підрозділу) у межах: 

– 10 календарних днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів та 
вирішуваних питань і простих за характером досліджень; 

– 30 календарних днів – щодо матеріалів із середньою кількістю об’єктів та 
вирішуваних питань або середньої складності за характером досліджень; 

– 60 календарних днів – щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів та 
вирішуваних питань або складних за характером досліджень; 

– понад 60 календарних днів – щодо матеріалів із великою кількістю об’єктів 
та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для 
експерта часу або особливо складних за характером досліджень (проведення 
досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, 
оптичного, електронного), експериментальних досліджень, застосування 
декількох методів); 

– понад 90 календарних днів – щодо матеріалів з особливо великою 
кількістю об’єктів та необхідністю вирішення питань, які потребують декількох 
досліджень, або якщо експертиза є комплексною чи потребує залучення фахівців 
з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій. 

Більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю 
з органом, який призначив експертизу, після попереднього вивчення експертом 
наданих матеріалів. 

У разі значного завантаження експерта та наявності у нього на виконанні 
одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, 
зазначені терміни можуть бути збільшені з урахуванням необхідного часу на їх 
виконання. Час попереднього вивчення матеріалів при проведенні простих та 
середньої складності досліджень не повинен перевищувати відповідно п’яти та 
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десяти робочих днів; складних та особливо складних досліджень – відповідно 
п’ятнадцяти та двадцяти робочих днів. 

У разі відмови органу, який призначив експертизу, у погодженні 
запропонованого розумного строку проведення експертизи матеріали справи 
повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб’єктам судово-
експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову 
експертизу». Строк проведення експертизи починається з робочого дня, 
наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, 
і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про 
неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку 
проведення експертизи припадає на неробочий день, днем закінчення строку 
вважається наступний за ним робочий день. У строк проведення експертизи не 
включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, 
допущених органом, який призначив експертизу. 

Оцінка висновку експерта особою (органом, що призначила експертизу 
(залучила експерта)  

Оцінка висновку судового експерта – це процес встановлення достовірності, 
належності та допустимості висновку, визначення форм та шляхів його 
використання під час доказування. Висновки експертів є процесуальними 
джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України). Висновок експерта не є 
обов’язковим для особи або органу, яка здійснює провадження, але незгода 
з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідних постанові, 
ухвалі, вироку. 

Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок 
експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних 
знаннях. 

При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з’ясувати: 
– чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні 

експертизи; 
– чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; 
– компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; 
– достатність поданих експертові об’єктів дослідження; 
– повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим 

фактичним даним; 
– узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком 

експертизи; 
– обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими 

матеріалами справи.  
Так, в ухвалі суду касаційної інстанції вказано: « … висновки експертиз не 

дають повної та чіткої відповіді щодо пред’явленого особі обвинувачення. 
У висновку експерта № 56 вказано, що у запаховому сліді, вилученому з цівки 
рушниці, знайденої при огляді місця події за фактом вбивства потерпілого, є 
слабкий запах людини, який може бути використано для подальшої 
ідентифікації особи. Проте, до моменту приїзду експерта-біолога із 
м. Миколаєва, який вилучав запаховий слід, на місце злочину, пройшов значний 
проміжок часу. В кімнаті, де був виявлений труп потерпілого, тривалий час 
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знаходилася група людей, стояв розсіяний дим та відчувався запах порохових 
газів. За поясненням експерта, зазначені обставини могли вплинути на 
збереження запахового сліду. З огляду на те, що ні слідчий, ні понятий не бачили 
процесу вилучення запахового сліду під час огляду місця події, є обґрунтовані 
сумніви щодо походження запахового сліду саме з цівки рушниці. Про 
сумнівність вказаного висновку експерта № 56 свідчить і той факт, що на цівці 
рушниці не виявлено ані слідів відбитків пальців, ані слідів крові, поту, інших 
слідів, які б могли лишити запаховий слід. Це підтверджується висновком 
експертизи № 20-1253 та допитом експерта в судовому засіданні. Водночас 
експерти вказали, що на цівці рушниці виявлено лише нитку. Походження її від 
обвинуваченого, чи від належних йому носильних речей не встановлено. Окрім 
того, згідно з протоколом огляду місця події, запаховий слід, який було вилучено 
з цівки рушниці, упаковано в полімерні та паперові пакунки, тоді як на 
експертизу його було надано в скляній банці. При проведенні одорологічної 
експертизи була виявлена суттєва похибка, що виключає можливість 
категоричного висновку експерта. Експерт в суді підтвердив, що при 
проведенні відповідних досліджень одноособово готував собак і запахові зразки. 
Не проводив фіксації перебігу процесу впізнання собаками запахових слідів. 
Використовував методику і літературу, яка не входить до затвердженого 
наказом Міністра юстиції України № 1722/5 від 30.07.2010 «Переліку науково-
технічної та довідкової літератури, що має використовуватися при проведенні 
експертиз молекулярно-генетичної ідентифікації», додаток № 18. 

З урахуванням викладеного є обґрунтованим висновок місцевого суду про 
відсутність достатніх підстав стверджувати, що висновок експерта № 64 є 
беззаперечним прямим доказом винуватості обвинуваченого».  

Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, що експерт сприймав 
безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що 
були надані для проведення дослідження. Експерт дає висновок від свого імені 
і несе за нього особисту відповідальність. Запитання, які ставляться експертові, 
та його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань 
експерта. Висновок експерта не може ґрунтуватися на доказах, які визнані судом 
недопустимими.  

Висновок експерта надається в письмовій формі, але кожна сторона має 
право звернутися до суду з клопотанням про виклик експерта для допиту під час 
судового розгляду для роз’яснення чи доповнення його висновку. 

Суд оцінює висновок експерта з точки зору належності, допустимості.  
Згідно зі ст. 356 КПК України, за клопотанням сторони кримінального 

провадження, потерпілого або за власною ініціативою суд має право викликати 
експерта для допиту з метою роз’яснення висновку. Перед допитом експерта 
головуючий встановлює його особу та приводить до присяги такого змісту: «Я, 
(прізвище, ім’я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов’язки експерта, 
використовуючи всі свої професійні можливості». Після цього головуючий 
попереджає експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо 
неправдивого висновку. Експерта, який проводив експертизу за зверненням 
сторони обвинувачення, першою допитує сторона обвинувачення, а експерта, 
який проводив експертизу за зверненням сторони захисту, – сторона захисту. 
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Після цього експерту можуть бути поставлені запитання потерпілим, цивільним 
позивачем, цивільним відповідачем, їх представниками та законними 
представниками, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, а також головуючим та суддями. 

Експерту можуть бути поставлені запитання щодо наявності в експерта 
спеціальних знань та кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, 
наукового ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи; використаних 
методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі яких 
готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких 
експерт дійшов висновку; застосовності та правильності застосування принципів 
та методів до фактів кримінального провадження; інші запитання, що 
стосуються достовірності висновку. Суд має право призначити одночасний 
допит двох чи більше експертів для з’ясування причин розбіжності в їхніх 
висновках, що стосуються одного і того самого предмета чи питання 
дослідження. 

Кожна сторона кримінального провадження для доведення або спростування 
достовірності висновку експерта має право надати відомості, які стосуються 
знань, вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки експерта. Експерт під час 
відповідей має право користуватися своїми письмовими та іншими матеріалами, 
які використовувалися під час експертного дослідження. 

Під час дослідження речових доказів учасники судового провадження мають 
право ставити запитання з приводу речових доказів експертам, які їх оглядали 
(ч. 3 ст. 356 КПК України). Огляд речових доказів, які не можна доставити 
в судове засідання, за необхідності проводиться за їх місцезнаходженням. 

Протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до матеріалів 
кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи посвідчені 
відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин 
кримінального провадження, повинні бути оголошені в судовому засіданні за 
ініціативою суду або за клопотанням учасників судового провадження та 
пред’явлені для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі 
необхідності – також іншим учасникам кримінального провадження. 

Відповідно до ч. 2 ст. 358 КПК України, учасники судового провадження 
мають право ставити запитання щодо вказаних документів експертам. Якщо 
долучений до матеріалів кримінального провадження або наданий суду особою, 
яка бере участь у кримінальному провадженні, для ознайомлення документ 
викликає сумнів у його достовірності, учасники судового провадження мають 
право просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на 
підставі інших доказів або призначити відповідну експертизу цього документа 
(ч. 3 ст. 358 КПК України).  

Наприклад, в касаційній скарзі захисник указав на те, що суд не дав оцінки 
розбіжностям у показаннях свідків і висновку експерта в частині визначення 
швидкості, з якою рухався на автомобілі обвинувачений. Зокрема один свідок 
вказав, що швидкість автомобіля не перевищувала 90 км/год., а другий свідок 
зазначав, що швидкість була не більше 80-100 км/год., тоді як у висновку 
експерта визначено, що швидкість автомобіля могла бути від 127,09 до 
147,09 км/год. Разом з тим суд встановив, що швидкість автомобіля перед 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    124    — 

виїздом на перехрестя становила 137,09 км/год. Вказане, на думку захисника, 
свідчить про невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. 
Також захисник зазначив, що в матеріалах кримінального провадження 
проведена комплексна автотехнічна експертиза, яка виконана шляхом 
дослідження відеозапису. Разом з тим не встановлено, на якому технічному 
пристрої виконаний цей відеозапис, де і при яких обставинах, та на якому 
технічному пристрої виготовлено його копію. При цьому судом не встановлено, 
якою саме відеокамерою зроблено відеозапис, де саме вона була розташована, 
на якій висоті від рівня землі, чи сертифікована ця відеокамера, особливості 
передачі нею інформації на сервер. Також захисник зазначає, що всупереч 
вимогам КПК до матеріалів кримінального провадження долучений диск 
з копією відеозапису, а не його оригінал. Верховний Суд, керуючись п. 2 
ч. 2 ст. 428 КПК, відмовив у відкритті касаційного провадження, оскільки 
з касаційної скарги та наданих до неї судових рішень очевидним є висновок про 
відсутність підстав для її задоволення. Обґрунтовуючи свій висновок суд 
зазначив, що розбіжність, між показаннями свідків та висновком експерта 
щодо швидкості автомобіля в момент ДТП обумовлена суб’єктивним 
сприйняттям свідками даного факту та не базуються на технічних знаннях, 
натомість висновок експерта складений особами, які мають відповідну освіту, 
стаж роботи, кваліфікацію судових експертів. Спростовуючи твердження 
захисника щодо отримання відеозапису, за яким була проведена автотехнічна 
експертиза, поза межами правового поля, суд встановив, що старшим слідчим 
слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві до 
генерального директора ТОВ «ІА ТРАФІК ІНФО» було направлено запит про 
надання відеозапису з вебкамер в період часу з 06:00 по 07:00. Старшим слідчим 
СУ ГУ НП у м. Києві складено протокол огляду та перегляду цифрового носія 
інформації та винесено постанову про приєднання до кримінального 
провадження відеозапису, на якому видно механізм скоєння ДТП, і в подальшому 
вищевказаний відеозапис, який міститься на цифровому носії інформації CD-R 
диску визнано документом та приєднано до матеріалів кримінального 
провадження. 

Не встановлення технічних характеристик пристрою, на який велася 
відеофіксація, її сертифікація та порядку передачі відомостей на сервер не 
ставлять під сумнів належність та допустимість вказаного доказу, з огляду на 
положення статей 85-87 КПК. Таким чином місцевий суд обґрунтовано поклав 
в основу обвинувального вироку висновок експерта, оскільки він наданий на 
підставі вихідних даних, яких було достатньо для проведення відповідних 
досліджень, отриманих і оформлених належним чином, складений 
кваліфікованим експертом із відповідною освітою та стажем роботи. 

При оцінці висновків судового експерта також доцільно керуватися 
практикою Європейського суду з прав людини, що у справі «Дульський проти 
України» зазначив, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів 
встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід’ємну 
частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання 
додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання. Питання 
незалежності експерта розкриті у справі «Brandstetter v. Austria», в якій судом 
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було призначено повторну експертизу інституту, де працював експерт, який 
проводив попередню експертизу, висновки якої піддавалися сумніву. Повторна 
експертиза підтвердила висновки попередньої, на підставі чого обвинувачений 
був засуджений за обман споживачів (підробка вина). Європейський суд вказав, 
що експерт не є свідком в сенсі ст. 6 § 3 (d) Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, ситуацію з експертом можна розглядати по ст. 6 § 1, 
що встановлює принцип процесуальної рівності сторін. Призначений експерт 
для повторної експертизи у даному випадку не був тим же самим 
співробітником інституту, який проводив забір зразків продукції, на халатність 
якого обвинувачений списував наявність води в зразках вина. За позицією Суду, 
хоча обидва експерти працювали в одній установі, це не означає, що у другого 
експерта немає «достатньої нейтральності», оскільки інший підхід зробив би 
неможливим проведення експертизи в низці випадків. До того ж має значення 
той факт, що засуджений порушив питання щодо упередженості експерта не під 
час призначення експерта, лише після оголошення зробленого ним висновку. 
Конвенція не передбачає права на виклик експерта, запропонованого захистом, 
у тих випадках, коли судовий експерт підтримує висновки сторони 
обвинувачення. Проведення зустрічної експертизи залишається на розсуд суду, 
в обвинуваченого є право надавати свідків, але він не має права пропонувати 
експертів (експерт виконує роль нейтрального дослідника, а не свідка з боку 
захисту чи обвинувачення).  

У справі «Sara Lind Eggertsdottir v. Iceland» звертається увага на те, що під 
час оцінки висновку експерта необхідно з’ясовувати питання щодо наявності 
конфлікту інтересів. В даному випадку експертизу проводило ісландське бюро 
медико-судової експертизи, члени якого водночас були співробітниками того ж 
самого медичного закладу, на неадекватну медичну допомогу якого скаржився 
заявник. Європейський суд встановив порушення ст. 6 Конвенції, оскільки 
експерти вирішували питання щодо професійності дій своїх колег, а їхній 
керівник підтримував апеляцію проти рішення суду, що було на користь 
заявника. Європейський суд встановив, що внутрішній конфлікт інтересів бюро 
як експертного органу порушив принцип неупередженості суду. 

Особливості проведення судової експертизи в судовому засіданні 
Відповідно до ст. 332 КПК України, під час судового розгляду суд за 

клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності 
підстав, передбачених статтею 242 КПК України, має право своєю ухвалою 
доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам. 
Суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній 
установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо: 

1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а 
допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності; 

2) під час судового розгляду виникли підстави, передбачені частиною 
другою статті 509 КПК України: а) наявність згідно з медичним документом 
у особи розладу психічної діяльності або психічного захворювання; б) поведінка 
особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після нього була або 
є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, 
емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо); 
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3) існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) 
необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або 
викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності. 

До ухвали суду про доручення проведення експертизи включаються 
питання, поставлені перед експертом учасниками судового провадження, судом. 
Суд має право не включати до ухвали питання, поставлені учасниками судового 
провадження, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження 
або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення 
в ухвалі. Після постановлення судом ухвали про доручення проведення 
експертизи судовий розгляд продовжується, крім випадків, якщо таке 
продовження неможливе до отримання висновку експерта. 

Якщо питання про необхідність призначення експертизи виникне під час 
судового розгляду справи, суду необхідно з’ясувати можливість проведення її 
в судовому засіданні і викликати того ж експерта, який проводив експертизу на 
стадії досудового розслідування, а якщо експертиза не проводилась, – іншу 
особу, яка має необхідні спеціальні знання. Експерт, який проводив експертизу 
на стадії досудового розслідування, бере участь у дослідженні доказів з початку 
судового слідства, а фахівець, який вперше залучається до проведення 
експертизи в даній справі, – тільки після винесення ухвали (постанови) про 
призначення його експертом. 

Проведення експертизи в суді повинно здійснюватися з додержанням 
правил, передбачених законодавством, при цьому суд виконує такі дії: з’ясовує 
обставини, що мають значення для дачі експертного висновку; пропонує 
учасникам судового розгляду письмово подати питання, які вони бажають 
порушити перед експертами; оголошує ці питання, а також питання, 
запропоновані судом; заслуховує думки учасників судового розгляду з приводу 
поданих питань; у нарадчій кімнаті обмірковує всі питання, виключає ті з них, 
що виходять за межі компетенції експерта або не стосуються предмета 
доказування, формулює питання, які він порушує перед експертом з власної 
ініціативи, остаточно визначає коло питань, що виносяться на вирішення 
експертизи, і виносить ухвалу про її призначення; оголошує в судовому 
засіданні ухвалу про призначення експертизи і вручає її експертові; після 
проведення експертом досліджень, складання й оголошення експертного 
висновку приєднує його до провадження; допитує експерта з метою роз’яснення 
й доповнення ним висновку. 

Судам слід мати на увазі, що визначення способу проведення експертизи є 
компетенцією експерта. 

Ухвала суду повинна бути складена як окремий документ з наведенням у ній 
мотивів прийнятого рішення про призначення експертизи та чітким 
викладенням питань, що стосуються предмета останньої. В ухвалі має бути 
зазначено, які подані учасниками судового розгляду питання і з яких мотивів 
відхилено. 

У разі коли провести експертне дослідження в судовому засіданні 
неможливо, суд, виносить ухвалу про проведення експертизи і направляє її 
з необхідними матеріалами до судово-експертної установи для виконання. При 
цьому залежно від тривалості експертних досліджень і складності справи суд 
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може або оголосити перерву, або відкласти слухання справи, або продовжити 
судове слідство і досліджувати інші докази. 

Особливістю складання висновку при проведенні експертизи під час 
судового розгляду є те, що у випадку, коли з питань, які вирішувались під час 
судового розгляду, експертом проводилась експертиза на попередніх стадіях 
процесу, він має право послатись на її результати. 

Проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи особи 
іншої країни. Залучення спеціалістів з інших держав для спільного проведення 
судових експертиз. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок 
проведення судових експертиз за дорученням відповідного органу чи особи іншої 
країни або залучення спеціалістів з інших держав для спільного проведення 
судових експертиз.  

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога – це 
проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, 
виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або 
для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною 
судовою установою. Міжнародне співробітництво здійснюється на підставі 
запиту. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду 
уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або 
міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого 
запиту визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України 
і чинними міжнародними договорами України.  

На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної 
правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, 
передбачені КПК України або міжнародним договором (ст. 561 КПК України), 
у тому числі й експертизи.  

Правовими підставами для надання такої допомоги є багатосторонні, 
двосторонні угоди, а також угоди, які стосуються розслідування окремих видів 
злочинів. 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони закріплені домовленості надалі розвивати судове 
співробітництво у цивільних та кримінальних справах, повною мірою 
використовуючи відповідні міжнародні і двосторонні документи та ґрунтуючись 
на принципах юридичної визначеності і праві на справедливий суд (ст. 24). 

У разі проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи 
особи іншої держави, з якою Україна має угоду про взаємну правову допомогу 
і співробітництво, застосовується законодавство України, якщо інше не 
передбачено зазначеною угодою. Оплата вартості судової експертизи 
здійснюється за домовленістю між замовником і виконавцем судової експертизи 
(ст. 22 Закону України «Про судову експертизу»). Керівники державних 
спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних 
випадках мають право за згодою органу або особи, що призначили судову 
експертизу, включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших 
держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють судові експертизи за нормами 
процесуального законодавства України. Очевидно, що залучення до складу 
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експертної комісії іноземного фахівця можливе лише за згодою замовника, 
тобто органу чи особи, які призначили експертизу.  

Плата іноземним фахівцям за участь у судовій експертизі та відшкодування 
інших витрат, пов’язаних з її проведенням, здійснюється за домовленістю сторін 
(ст. 23 Закону України «Про судову експертизу»). 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судову експертизу», державні 
спеціалізовані установи, що виконують судові експертизи, користуються правом 
встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами судових експертиз, 
криміналістики тощо інших держав, проводити спільні наукові конференції, 
симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією 
і друкованими виданнями та здійснювати спільні видання в галузі судової 
експертизи і криміналістики. 

Питання доказової сили експертних висновків регламентуються 
міжнародними угодами. Згідно з ст. 13 Конвенції СНД про правову допомогу 
і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 
22.01.1993, документи, що на території однієї з Договірних Сторін виготовлені 
або засвідчені установою або спеціально на те уповноваженою особою в межах 
їх компетенції і за установленою формою і скріплені гербовою печаткою, 
приймаються на територіях інших Договірних Сторін без якого-небудь 
спеціального посвідчення. Документи, що на території однієї з Договірних 
Сторін розглядаються як офіційні документи, користуються на територіях інших 
Договірних Сторін доказовою силою офіційних документів. 

В ст. 10 Конвенції СНД про правову допомогу та правові відносини за 
цивільними, сімейними та кримінальними справами від 07.10.2002 (не набула 
чинності для України), визначено, що установи юстиції Договірних Сторін 
надають взаємну правову допомогу в організації та проведенні експертиз по 
цивільним, сімейним та кримінальним справам в спеціальних експертних, 
науково-дослідних та інших компетентних установах Договірних Сторін. При 
призначенні та проведенні таких експертиз установи юстиції Договірних Сторін 
керуються внутрішнім законодавством. Висновки експертів, що надані 
в запитуваній державі відповідно до її законодавства, мають таку ж юридичну 
силу й у запитуючій державі та приймаються установами юстиції без будь-якого 
спеціального посвідчення. Витрати на організацію та проведення експертиз 
у таких випадках несе запитуюча держава, якщо Договірними Сторонами не 
буде визначено інший порядок.  

Міжнародними угодами встановлюється імунітет для експертів від 
притягнення до відповідальності, зокрема, експерт, який по виклику, врученому 
установою запитуваної Договірної Сторони, з’явиться в установу юстиції 
запитуючої Договірної Сторони, не може бути, незалежно від свого 
громадянства, притягнутий на її території до карної або адміністративної 
відповідальності, узятий під варту і підданий покаранню за діяння, зроблене до 
перетинання її державного кордону. Такі особи не можуть бути також 
притягнуті до відповідальності, узяті під варту або піддані покаранню в зв’язку 
з їх показаннями свідків або висновками як експертів у зв’язку з кримінальною 
справою, що є предметом розгляду. Експерт втрачає передбачену цим пунктом 
гарантію, якщо не залишить територію запитуючої Договірної Сторони, хоча 
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і має для цього можливість до закінчення 15 діб з того дня, коли установа 
юстиції повідомить, що надалі в його присутності немає необхідності. У цей 
термін не зараховується час, протягом якого особа не зі своєї вини не могли 
залишити територію запитуючої Договірної Сторони. Експертові 
представникові запитуючої Договірної Сторонню відшкодовуються витрати, 
пов’язані з проїздом і перебуванням у запитуючій державі, як і неодержана 
заробітна плата за дні відволікання від роботи; експерт має також право на 
винагороду за проведення експертизи. У виклику повинно бути зазначено, які 
виплати вправі одержати викликані особи; за їх клопотанням установа юстиції 
запитуючої Договірної Сторони виплачує аванс на покриття відповідних витрат. 
Виклик експерта, що проживає на території однієї Договірної Сторони, 
в установу юстиції іншої Договірної Сторони не повинен містити погрози 
застосування засобів примусу у випадку неявки (ст. 9).  

Законом України «Про виконання Угоди між Україною та Королівством 
Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, 
пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 
2014 року» унормовані особливості виконання запиту компетентного органу 
Королівства Нідерландів про допит експерта у режимі відеоконференції.  

Регламент Європейського суду з прав людини визначає порядок залучення 
експертів різних держав до розслідування, зокрема, палата Суду має право, за 
клопотанням сторони або з власної ініціативи, вжити будь-який захід 
з розслідування, що, може допомогти з’ясуванню фактів у справі. Крім того, 
палата може звернутися до сторони з проханням подати документальні докази, а 
також вирішити заслухати експерта, докази або твердження якої можуть 
допомогти у виконанні свого завдання (Правило А1 «Заходи розслідування»). 
Після встановлення особи і перед виконанням свого завдання кожний експерт 
складає присягу чи робить таку офіційну заяву: «Присягаю» або «Офіційно 
заявляю, що виконуватиму свої функції експерта чесно й сумлінно» (цей акт 
фіксується у протоколі). 

До нормативних актів, що регламентують міжнародне співробітництво 
у сфері судової експертизи відносяться також програми розвитку наукової та 
судово-експертної служби Управління по наркотикам та злочинності ООН, 
Резолюція 19/5 Комісії ООН щодо попередження злочинності та кримінальному 
правосуддю «Міжнародне співробітництво в судово-експертній сфері». 

 
 

1.7. Методика проведення судової експертизи (експертна методика) 
 
Основним документом під час проведення судових експертиз є експертна 

методика або методика проведення судової експертизи, поняття якої 
в теоретичному сенсі, як нормативного документа, її зміст та структура тощо 
нещодавно було актуалізовано з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
систем управління якістю, гармонізованих в Україні. 

Так, у 2010-2012 рр. Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України 
спільно із Державним НДЕКЦ МВС України та Українським НДІСТСЕ СБУ 
було проведено науково-дослідну роботу (далі – НДР) «Розробка змісту та 
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структури експертних методик відповідно до вимог міжнародних стандартів 
систем управління якістю, адаптованих в Україні». З урахуванням пропозицій та 
зауважень, наданих за підсумками апробації результатів зазначеної НДР 
у державних спеціалізованих установах, що здійснюють експертне забезпечення 
правосуддя, було видано методичні рекомендації «Розробка експертних 
методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів 
систем управління якістю, адаптованих в Україні)», що рекомендовані 
Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції 
України для врахування під час розробки методик проведення судових 
експертиз (рішення від 12.04.2014). 

Під час проведення НДР було, зокрема, актуалізовано: 
– поняття експертної методики (або методики проведення судових 

експертиз), що визначається як детально регламентована програма вирішення 
експертного завдання (експертних завдань), яка (програма) складається 
з послідовних практичних та розумових операцій, що спрямовані на пізнання 
властивостей і зв’язків досліджуваних об’єктів (матеріальних об’єктів, явищ, 
процесів) та передбачають для цього застосування системи методів та засобів, а 
також правил при проведенні експертного дослідження; 

– структуру та зміст методики (порядку, алгоритму, програми тощо) 
проведення експертного дослідження, що складається з наступних стадій: 

– попереднього дослідження; 
– роздільного дослідження; 
– експертного експерименту; 
– порівнювального дослідження; 
– оцінки результатів проведеного дослідження та формулювання висновків; 
– оформлення висновком ходу та результатів експертного дослідження, 
що (стадії) залежать від виду вирішуваних експертних завдань 

(iдентифiкацiйних, діагностичних (неiдентифiкацiйних), класифікаційних, 
ситуаційних (ситуалогічних), а також рівня їх (методик) загальності – загальних 
(родових, видових), окремих (типових) та конкретних (за рівнем загальності 
конкретна методика є окремою (типовою) методикою, але вона пристосована 
для рішення конкретного нетривіального експертного завдання та, як правило, 
не документується). 

Слід мати на увазі й те, що стадії експертного експерименту та 
порівняльного дослідження можуть бути відсутніми, що залежить від виду 
вирішуваних експертних завдань вказаних вище. Наприклад при проведенні 
діагностичних досліджень, як правило, відсутні стадії експертного експерименту 
та порівняльного дослідження. Крім того, стадія порівняльного дослідження 
може передувати стадії експертного експерименту. 

У нижче поданій таблиці визначено зміст стадій загальної методики 
проведення судових експертиз та загальної методики проведення 
дактилоскопічної експертизи, що сформовані за результатами синтезування 
наукової спадщини, презентованої з кінця 40-х рр. минулого століття, 
з урахуванням сучасного практичного досвіду проведення експертиз. 
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Зміст стадій загальної
методики проведення 

судової експертизи

Зміст стадій загальної
методики проведення 

дактилоскопічної експертизи 
Стадія попереднього дослідження

Завдання: з’ясування мети 
дослідження; оцінка 
представлених у розпорядження 
експерта матеріалів з точки зору 
достатності для вирішення 
поставлених питань; формування 
загальної уяви про досліджувані 
об’єкти, явища, події, їх ознаки; 
побудова гіпотез; планування 
експертного дослідження. 

Шляхи вирішення завдань: 
- ознайомлення з наданими 

матеріалами (постанова, ухвала, 
відношення, кримінальна справа 
тощо), встановлення цілісності 
упаковки, наявності об’єктів 
дослідження (досліджуваних та 
порівнювальних), їх відповідності 
переліку в супровідних 
документах; при проведенні 
ідентифікаційних експертиз 
дослідження починається з тих 
об’єктів, що ідентифікуються 
(основні об’єкти); 

- ілюстрація упакування 
об’єктів дослідження, самих 
об’єктів; 

- вивчення стану об’єктів 
дослідження (їх цілісність, 
відсутність змін, спричинених 
транспортуванням тощо); 

- встановлення достатності та 
якості представлених матеріалів, 
об’єктів дослідження; 

- вивчення порівнювальних 
об’єктів (зразків) на предмет 
оформлення їх відповідно до 
вимог процесуального 
законодавства; 

- встановлення порівнянності 
об’єктів дослідження; 

- вивчення питання про

Завдання: з’ясування мети дослідження; 
оцінка наданих у розпорядження експерта 
матеріалів з точки зору достатності для 
вирішення поставлених питань; формування 
загальної уяви про досліджувані об’єкти, їх 
властивості та ознаки; розроблення 
експертних версій; планування експертного 
дослідження. 

 
 
Порядок проведення. 
Для виконання завдань попереднього 

дослідження експерт: 
- ознайомлюється з наданими 

матеріалами: постановою або ухвалою про 
призначення експертизи, кримінальною 
справою тощо, звертаючи увагу на ті 
обставини справи, що безпосередньо 
відносяться до умов утворення та наступного 
зберігання слідів (об’єктів-слідоносіїв) та 
підлягають дослідженню (при наданні на 
дослідження об’єктів-слідоносіїв з метою 
запобігання природних змін слідів рук, що на 
них знаходяться (можуть знаходитися), 
попереднє дослідження повинно 
проводитися у найкоротші терміни для їх 
виявлення та фіксації), при цьому 
встановлює: 

- час вчинення злочину та вилучення 
слідів (час проведення огляду місця події); 

- в яких умовах утворені сліди, якими 
діями людини сліди утворені; 

- методи та засоби, застосовані для 
виявлення, фіксації та вилучення слідів при 
огляді місця події; 

- інформацію про наявність, характер та 
межі можливих змін об’єктів експертизи 
(слідів чи об’єктів-слідоносіїв), що могли 
виникнути у період між їх виявленням на 
місці події та початком експертного 
дослідження; 

- можливу давнину утворення слідів 
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необхідність порушення 
клопотань про надання 
додаткових матеріалів, 
необхідних для надання 
висновку; 

- визначення методик (як 
нормативних виробничо-
практичних видань, перш за все, 
з Реєстру методик проведення 
судових експертиз), літератури 
(перш за все, з Переліку 
рекомендованої науково-
технічної та довідкової 
літератури), інших 
інформаційних джерел, що 
будуть використані під час 
проведення судової експертизи; 

- висунення експертних 
гіпотез та планування проведення 
експертизи (з визначенням 
необхідного комплексу методів, 
методик, послідовності їх 
застосування тощо). 

у разі надання об’єктів-слідоносіїв та 
необхідності виявлення латентних слідів рук; 

- час дактилоскопіювання осіб, 
дактилокарти яких надані в якості 
порівнюваних матеріалів; 

- проміжок часу між можливим 
утворенням слідів та отриманням зразків 
(відбитків (відтисків); 

- цілісність упакування, його 
відповідність опису в постанові (ухвалі) про 
призначення експертизи, стан упакування: чи 
зберігає упакування можливість 
несанкціонованого доступу до об’єктів 
дослідження чи ні, забезпечує схоронність 
(цілісність) слідів, у тому числі на об’єктах-
слідоносіях чи ні; 

• проводить фотозйомку упакування; 
• розкриває упаковку та встановлює 

наявність об’єктів дослідження 
(досліджуваних та порівнювальних), їх 
відповідність опису в постанові (ухвалі), 
переліку в супровідних документах; 

• вивчає стан об’єктів дослідження: їх 
цілісність, відсутність змін, спричинених 
транспортуванням тощо, при цьому 
дослідження починається з тих об’єктів, що 
ідентифікуються (тобто основних об’єктів 
у випадку проведення ідентифікаційних 
експертиз); 

• фотографує сліди (об’єкти-слідоносії), 
зразки за правилами оглядової, вузлової та 
детальної фотозйомки; 

• встановлює достатність та якість 
порівнювальних об’єктів дослідження 
(зразків); час отримання порівняльного 
матеріалу (дактилокарт); 

• вивчає порівнювальні об’єкти (зразки) 
на предмет оформлення їх відповідно до 
вимог процесуального законодавства; 

• встановлює порівнянність об’єктів 
дослідження (основних та порівнювальних 
об’єктів); 

• розробляє експертні версії та складає 
план подальшого експертного дослідження, 
визначаючи при цьому необхідний комплекс 
методів дослідження і послідовність їх 
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застосування, враховуючи інформацію, 
отриману під час вивчення матеріалів справи; 

• при необхідності застосування методів, 
що видозмінюють вже виявлені сліди (у разі 
необхідності підсилення їх контрасту тими ж 
або іншими методами), об’єкти-слідоносії 
порушує клопотання перед особою, яка 
призначила експертизу, про їх застосування, 
якщо це не визначено в постанові (ухвалі) 
про призначення експертизи, надання 
додаткових матеріалів; 

• виявляє латентні сліди рук на об’єктах-
слідоносіях, застосовуючи методи від 
неруйнуючих до руйнуючих з урахуванням 
типу поверхні слідоносія, часу утворення 
слідів рук; при застосуванні фізико-хімічних 
методів перевіряє якість речовин, що входять 
до їх складу, у тому числі шляхом їх 
застосування для виявлення слідів рук на 
експериментальних об’єктах, аналогічних 
досліджуваним; 

• у разі необхідності підсилює контраст 
виявлених або слабковидимих слідів рук; 

• у певних випадках інформує слідчого 
про неможливість проведення експертизи; 

• фотографує виявлені сліди рук за 
правилами вузлової та детальної 
фотозйомки.

Стадія роздільного дослідження
Завдання: всебічне і повне 

вивчення властивостей та ознак 
досліджуваних об’єктів, явищ, 
процесів. Формування проміжних 
висновків про придатність 
об’єктів для ідентифікації 
(ототожнення), встановлення 
механізму дії, наслідків події 
тощо. 

Шляхи вирішення завдань: 
- вивчення ознак 

і властивостей кожного 
з досліджуваних об’єктів, явищ, 
процесів; 

- вивчення виявлених 
загальних (форма, розмір, рід, вид 
тощо) та окремих ознак 

Завдання: всебічне і повне вивчення 
властивостей та ознак досліджуваних слідів 
та відбитків (відтисків), що надані в якості 
зразків, формування проміжних висновків 
про придатність основних об’єктів для 
ідентифікації, зразків – для проведення 
порівняльного дослідження тощо. 

 
 
Порядок проведення. 
На стадії роздільного дослідження 

експерт: 
• роздільно досліджує кожен слід, 

визначаючи окремі елементи механізму 
слідоутворення (вид речовини сліду; у ході 
якої слідоутворюючої сили та на якій 
слідосприймаючий поверхні утворені сліди; 
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(своєрідні деталі зовнішньої 
будови, характерні властивості 
тощо) кожного з досліджуваних 
об’єктів, явищ, подій; 

- оцінка кожної виявленої 
ознаки з точки зору механізму її 
утворення, стійкості, 
індивідуальності та частоти 
зустрічальності ознак; 

- формування проміжного 
висновку (про придатність для 
ідентифікації, встановлення 
групової належності тощо) за 
результатами проведеного 
вивчення; 

- ілюстрація виявлених ознак. 

чим вони залишені: папілярними лініями 
(позитивні сліди), міжпапілярними 
борозенками (негативні сліди) чи тими й 
другими (комплексні позитивно-негативні 
сліди) одномоментно; сліди утворені 
нашаруванням чи відшаруванням 
слідоутворюючої речовини тощо; локалізацію 
(якою ділянкою долонної поверхні руки 
утворений слід); загальні (тип та вид 
папілярних узорів, щільність їх розташування 
на одиницю виміру тощо) та окремі ознаки 
будови узорів та папілярних ліній 
(еджеоскопія, пороскопія), їх особливості; 

• встановлює стійкість відображення 
ознак, їх індивідуальність та частоту 
зустрічальності; 

• при проведенні первинної експертизи 
іншим експертом, переконується 
у правильності її висновків; 

• у разі: 
- не виявлення слідів рук; відсутності 

ознак папілярних узорів та ліній у виявлених 
слідах; нечіткого відображення слідів, 
відображення виявлених слідів у вигляді 
мазків, поодиноких папілярних ліній без 
окремих ознак формулює висновок про 
відсутність слідів та (або) наявність слідів, 
непридатних для ідентифікації; 

- виявлення достовірних загальних та 
окремих ознак будови папілярного узору, 
папілярних ліній, що відобразилися у сліді, 
аналізує їх якісно-кількісні характеристики 
та взаєморозташування, встановлює на 
підставі проведеного аналізу наявність 
комплексу ознак, достатнього для висновку 
про придатність сліду для ідентифікації; при 
наявності такого комплексу формує 
зазначений висновок; 

- виявлення в слідах обмеженої кількості 
достовірних загальних та окремих ознак, 
наявності більшості виявлених ознак, що 
мають велику частоту зустрічальності, 
формулює висновок про придатність слідів 
для виключення осіб, які могли їх залишити; 

- виявлення в слідах поганої якості 
обмеженої кількості достовірних загальних 
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та окремих ознак; наявності тільки або 
більшості виявлених ознак, що мають велику 
частоту зустрічальності; наявності ознак, що 
за поганої якості сліду можуть бути віднесені 
до категорії сумнівних та (або) випадкових, 
формулює висновок про придатність слідів 
для виключення осіб, які могли залишити 
сліди, та вирішення питання про придатність 
сліду для ідентифікації під час проведення 
порівняльного дослідження з конкретними 
відбитками (відтисками); 

• для встановлення можливої тотожності 
між собою порівнює сліди, придатні для 
ідентифікації; сліди, придатні для 
виключення осіб, які могли їх залишити; 
сліди придатні для виключення осіб, які 
могли їх залишити, з вирішенням питання 
про їх придатність для ідентифікації під час 
проведення порівняльного дослідження 
з конкретними відбитками (відтисками); 

• при наданні порівняльного матеріалу (у 
разі проведення ідентифікаційних експертиз) 
досліджує його на предмет придатності для 
проведення порівняльного дослідження; 
встановлює відповідність розташування 
відбитків за контрольними відтисками 
з визначенням загальних та окремих ознак 
відбитків (відтисків), що можуть бути 
використані в подальшому дослідженні; 

• у разі: 
- чіткого та повного відображення 

відбитків (відтисків) пальців (долонь) рук 
формулює висновок про придатність 
наданого матеріалу для проведення 
порівняльного дослідження; 

- нечіткого та (або) часткового 
відображення відбитків (відтисків) пальців 
(долонь), що виключають можливість 
вирішення питання по суті, порушує 
клопотання про надання порівняльного 
матеріалу або формулює висновок про 
неможливість надання відповідей щодо 
ідентифікації досліджуваних основних 
об’єктів за наданим порівняльним 
матеріалом 

.
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Стадія експертного експерименту
Завдання: встановлення 

механізму слідоутворення, 
взаємодії певних частин 
механізмів – об’єктів 
дослідження, виявлення 
причинного зв’язку між певними 
явищами, процесами, отримання 
зразків для порівнювального 
дослідження. 

Шляхи вирішення завдань: 
- відтворення певних умов, 

максимально наближених до тих, 
у яких відбувалося формування 
досліджуваних об’єктів, явищ та 
процесів; 

- перевірка експертних 
версій, що виникли на попередніх 
етапах дослідження, отримання 
даних, необхідних для вирішення 
поставлених питань; 

- ілюстрація результатів 
проведеного експерименту; 

- проведення оцінки 
результатів експерименту з точки 
зору індивідуальності та стійкості 
відображення виявлених ознак 
досліджуваних об’єктів, явищ, 
процесів, формування попередніх 
висновків. 

Загальні вимоги, що 
висуваються до проведення 
експертного експерименту: 

- вжиття заходів із 
запобігання руйнування об’єктів 
дослідження; 

- створення умов, 
максимально наближених до тих, 
у яких відбувалося формування 
досліджуваних об’єктів, явищ та 
процесів; 

- проведення експерименту 
до отримання бажаного 
результату, але не менше 3-х 
разів. 

 

Завдання: встановлення механізму 
слідоутворення, стійкості відображення 
ознак, отримання зразків для проведення 
порівнювального дослідження. 

 
 
 
 
 
Порядок проведення. 
На стадії експертного експерименту 

експерт: 
• моделює механізм слідоутворення, 

відтворюючи певні умови, максимально 
наближені до тих, у яких відбувалося 
утворення досліджуваних слідів рук; 

• перевіряє експертні версії, що виникли 
на попередніх етапах дослідження, отримує 
дані, необхідні для вирішення поставлених 
питань; 

• ілюструє результати проведеного 
експерименту; 

• проводить оцінку результатів 
експерименту з точки зору індивідуальності 
та стійкості відображення виявлених ознак 
досліджуваних слідів рук, причин, що 
визвали викривлення відображень ознак 
у слідах, можливі межі таких викривлень, 
формулює попередні висновки з цих питань. 

У ході експертного експерименту 
експерт: 

• вживає заходів із запобігання 
руйнування об’єктів дослідження; 

• проводить експерименти до отримання 
бажаних результатів, але не менше 3-х разів. 
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Стадія порівнювального дослідження
Завдання: встановлення 

ознак подібності (тотожності) та 
(або) розбіжності (відмінності) 
досліджуваних об’єктів, явищ та 
процесів. 

Шляхи вирішення 
завдання: 

- порівнювання встановлених 
загальних ознак досліджуваних 
об’єктів, явищ та процесів; 

- порівнювання встановлених 
окремих ознак досліджуваних 
об’єктів, явищ та процесів; 

- порівнювання ознак 
здійснюється способами 
зіставлення, накладення 
і суміщення; 

- формування проміжного 
висновку про наявність чи 
відсутність подібності 
(тотожності) та (або) розбіжності 
(відмінності); 

- ілюстрація результатів 
порівнювального дослідження. 

Завдання: встановлення ознак 
подібності (тотожності) та (або) розбіжності 
(відмінності) досліджуваних слідів та зразків. 

 
 
Порядок проведення. 
Під час проведення порівнювального 

дослідження експерт: 
• порівнює досліджувані об’єкти між 

собою, після чого проводить їх порівняння 
з наданими зразками за принципом від 
загального до окремого – від порівняння 
загальних ознак до порівняння окремих 
ознак будови папілярного узору та 
папілярних ліній; у разі встановлення факту 
залишення досліджуваних слідів однією 
особою порівняння із зразками проводиться 
за одним найбільш інформативним 
з ідентичних слідів; 

• здійснює порівняння із застосуванням 
способів зіставлення, накладення та 
суміщення; 

• встановлює ознаки, що співпадають та 
різняться, оцінює їх якісно-кількісні 
характеристики, у тому числі, із, за 
необхідності, застосуванням ймовірно-
статистичних методів; 

• оцінює розбіжності з точки зору 
механізму слідоутворення; 

• визначає ступінь викривлення, видової 
зміни деталей узорів та папілярних ліній; 

• враховує три важливі умови: 
 - порівняння повинно бути повним; 
 - збіг повинен бути достовірним, а не 

сумнівним; 
 - порівняння повинно бути 

двостороннім; 
• формує проміжний висновок про 

наявність чи відсутність подібності 
(тотожності) та (або) розбіжності 
(відмінності); 

• ілюструє результати порівнювального 
дослідження. 
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Стадія оцінки результатів проведеного дослідження та формулювання 
висновків

Завдання: комплексна оцінка 
результатів проведеного 
експертного дослідження, 
наукове обґрунтування 
походження встановлених ознак, 
формулювання висновків. 

Шляхи вирішення завдань: 
- визначення стійкості й 

індивідуальності виявлених 
ознак; 

- визначення суттєвості 
комплексу ознак, що збігаються 
і різняться, їхньої значущості для 
висновку про наявність чи 
відсутність тотожності; 

- оцінка результатів 
проведеного дослідження, що 
ґрунтується на всебічному, 
повному й об’єктивному 
науковому аналізі всіх 
ідентифікаційних ознак: 

- встановлення, чи 
утворюють ознаки, що 
збігаються, сукупність, достатню 
для ідентифікації конкретного 
об’єкта, явища, процесу; 

- встановлення, чи є 
розбіжність стійкою і суттєвою, 
чи достатня вона для висновку 
про відсутність тотожності; 

- якщо в процесі 
порівнювального дослідження 
виявлені ознаки, що збігаються, й 
ознаки, що різняться, то чим це 
пояснюється, та які з них більш 
суттєві; 

- оцінка ознак, що збігаються, 
на основі: 

- визначення стійкості ознак 
(чи повторюються ознаки, чи не 
випадкові вони, чи не піддалися 
ознаки викривленню, якщо так, 
то якою мірою); 

- визначення частоти 

Завдання: комплексна оцінка 
результатів проведеного експертного 
дослідження, наукове обґрунтування 
походження встановлених ознак, 
формулювання висновків. 

 
Порядок проведення. 
При проведенні оцінки проведеного 

порівняльного дослідження та формулюванні 
висновків експерт: 

• визначає достатність ознак, що 
збігаються, оцінюючи їх якісно-кількісні 
характеристики (у тому числі, з урахуванням 
застосування ймовірно-статистичних 
методів, за необхідності), стійкість 
відображення з точки зору утворення 
індивідуального комплексу; 

• визначає ознаки, що різняться з точки 
зору їх суттєвості та впливу на наявність 
індивідуального комплексу ознак, що 
збігаються, у тому числі, випадкових, 
видозмінених, викривлених у результати 
різного механізму слідоутворення тощо, або 
їх достатності для встановлення відсутності 
тотожності; 

• встановлює та оцінює причини 
неможливості вирішення поставлених питань 
по суті; 

• формує категоричний позитивний 
висновок у разі встановлення при порівнянні 
слідів, що визнані на стадії роздільного 
дослідження придатними для виключення 
особи з визначенням їх придатності для 
ідентифікації при проведенні порівняльного 
дослідження з конкретними відбитками 
(відтисками); а також слідів, придатних для 
ідентифікації, індивідуального комплексу 
достовірних ознак, що збігаються, при 
відсутності розбіжностей, що не можуть бути 
пояснені; 

• формує категоричний негативний 
висновок у разі встановлення при порівнянні 
слідів, придатних для виключення особи, 
з визначенням їх придатності для 
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зустрічальності ознак; 
- визначення збігу варіацій 

ознак; 
- визначення достатності 

ознак, що збігаються, в їх 
сукупності для ідентифікації 
конкретного об’єкта, явища, 
події; 

- оцінка ознак, що різняться, 
на основі визначення: 

- стійка чи випадкова 
розбіжність ознак; 

- чи не обумовлена 
розбіжність ознак їхньою 
видозміною або викривленням 
унаслідок різних умов 
формування і відображення 
ознак; 

- чи не є розбіжність 
результатом того, що 
в розпорядженні експерта 
(спеціаліста) було недостатньо 
зразків (якщо розбіжність стійка 
і не може бути пояснена 
причинами, зазначеними 
в попередніх двох підпунктах, то 
експерт визнає її суттєвою, а це є 
підставою для негативного 
висновку); 

- формулювання висновків на 
підставі оцінки результатів 
проведеного дослідження: 

- категоричний позитивний 
чи негативний; 

- вірогідний позитивний чи 
негативний; 

- про неможливість 
вирішення питання. 

Оцінка встановлених ознак 
може бути розпочата як з ознак, 
що збігаються, так і з ознак, що 
різняться. 

ідентифікації при проведенні порівняльного 
дослідження з конкретними відбитками 
(відтисками), а також слідів, придатних для 
ідентифікації: 

- наявності загальних достовірних ознак, 
що різняться; 

- наявності загальних ознак, що 
співпадають, та окремих ознак, що різняться, 
навіть при однієї встановленої достовірної 
окремої ознаки;  

- наявності загальних та окремих ознак, 
що різняться; 

• формує ймовірний висновок щодо 
тотожності (про можливість залишення 
слідів конкретною особою) при наявності 
загальних та окремих ознак (папілярних 
узорів, папілярних ліній), що збігаються, але 
комплекс яких не може бути визнаний 
індивідуальним; 

• формує висновок про неможливість 
вирішення питань у разі: 

- непорівнянності ознак, виявлених 
в основних об’єктах та у зразках; 

- недостатності ознак, що відобразилися; 
- неможливості проведення 

порівняльного дослідження за причини 
відсутності зразків, а також їх якості; 

- відсутність в експерта 
криміналістичних техніки або засобів, 
необхідних для вирішення питання; 

- відсутність методики експертного 
дослідження або не володіння нею 
експертом; 

- виходу питань за межі компетенції 
експерта; 

- ненадання експерту за окремим 
письмовим клопотанням додатково зразків, 
необхідних для вирішення питань. 

Оформлення ходу та результатів експертного дослідження висновком 
Завдання: оформлення 

проведеного експертного 
дослідження висновком експерта.

Завдання: оформлення проведеного 
експертного дослідження висновком 
експерта.
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Шляхи вирішення 
завдання: 

- складання висновку за 
результатами проведеного 
дослідження відповідно до 
встановленої структури; 

- виготовлення 
ілюстративного матеріалу. 

Порядок проведення.
При складанні висновку 

дактилоскопічної експертизи за результатами 
проведеного дослідження експерт: 

• у вступній частині зазначає: 
- найменування експертного підрозділу, 

в якому проводилося судова дактилоскопічна 
експертиза; його юридична адреса, телефон 
секретаріату (канцелярії); найменування 
документа (висновок експерта), його номер, 
місце та дата складання; 

- посада експерта, який проводив 
дослідження, освіта, наявність у нього 
наукового ступеню, вченого звання, прізвище, 
ім’я та по батькові, кваліфікація судового 
експерта (експертна спеціальність), свідоцтво 
про присвоєння кваліфікації судового 
експерта, стаж експертної роботи тощо; 

- підстави для проведення дослідження: 
коли і ким (посада, прізвище, ініціали особи 
та (або) найменування органу) винесені 
постанова або ухвала про призначення 
експертизи; 

- про попередження експерта про 
кримінальну відповідальність за завідомо 
неправдивий висновок експерта, а також і за 
відмову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків, 
з посиланням на відповідні статті 
Кримінального кодексу України; 

- обставини справи, що мають 
безпосереднє відношення до проведення 
експертизи з обов’язковим зазначенням 
джерела їх отримання; 

- перелік основних об’єктів дослідження 
(їх коротке найменування та основні 
характеристики); у разі надання зразків для 
проведення порівнювального дослідження 
наводиться їх перелік; 

- відомості про надані матеріали справи 
(у тому числі вид (назва) матеріалів 
(документів) та кількість аркушів); 

- питання, поставлені на вирішення 
експертного дослідження (дослівно 
у формулюванні постанови, ухвали, 
відношення, звернення, заяви тощо);  
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- відомості про процесуальні підстави та 
осіб, які були присутні під час проведення 
досліджень (прізвище, ініціали, 
процесуальний статус); 

- у випадку проведення додаткової та/або 
повторної експертиз – відомості про 
попередні експертизи; прізвища, ініціали 
експертів, найменування експертних установ 
чи місця роботи експертів, номери та дати 
висновків, зміст повторно поставлених 
питань; висновки попередніх експертних 
досліджень з цих питань, а також мотиви 
призначення повторної експертизи, що 
зазначені в постанові (ухвалі) про її 
призначення; у разі, якщо такі мотиви 
в постанові (ухвалі) не вказані, про це 
робиться відповідний запис; 

- дату направлення клопотання експерта 
про надання додаткових матеріалів, 
уточнення експертного завдання та зміст 
цього клопотання; дату надходження 
додаткових матеріалів або відомостей про 
наслідки розгляду клопотання; 

- перелік нормативних, методичних та 
інших інформаційних джерел, що 
використовувалися при проведенні 
експертизи, оформлений за бібліографічними 
правилами; 

- спосіб доставки та вид упакування 
досліджуваних об’єктів із зазначенням 
відомостей про те, чи впливав спосіб 
упакування на їх збереженість; 

- відповідність наданих на дослідження 
об’єктів їх переліку в постанові (ухвалі) про 
призначення експертизи; 

- технічні засоби, що використовувалися 
при проведенні дослідження (у тому числі, 
при ілюстрації ходу дослідження); 

• у дослідницькій частині зазначає: 
- характеристики основних об’єктів (їх 

ознаки та властивості); 
- мету, умови і кількість застосованих 

матеріалів, приладів, використаних при 
проведенні експертних експериментів, їх 
результати, способи фіксації отриманих 
результатів; виготовлення ілюстративного 
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матеріалу; опис результатів застосування 
інструментальних методів дослідження та 
проведення експертних експериментів може 
обмежуватися викладенням кінцевих 
результатів; у зазначених випадках графіки, 
діаграми, таблиці, матеріали експертних 
експериментів мають зберігатися 
в наглядових експертних провадженнях і на 
вимогу осіб, які мають право знайомитися 
з матеріалами експертного дослідження, 
надаватися їм для вивчення; 

- характеристику основних ознак 
і властивостей основних об’єктів, зразків 
експертизи; наявність аномальних 
особливостей будови кистей людини, яка 
залишила слід папілярного узору, наявність 
інших вагомих ідентифікаційних ознак; 

- хід порівнювального дослідження: 
відзначаються збіг і розбіжність істотних 
загальних й окремих ознак; якщо встановлені 
ознаки, що збігаються, та ознаки, що 
різняться, експерт описує їх, пояснюючи 
причини утворення та значення таких ознак 
для формування висновку; якщо наявні 
тільки істотні ознаки, що збігаються, чи 
ознаки, що різняться, то експерт відзначає 
тільки їх; спочатку описують загальні ознаки, 
що збігаються, або ознаки, що різняться, а 
потім – окремі; експерт має право провести 
дослідження з питань, поставлених на 
вирішення експертного дослідження, 
у порядку, обумовленому логічною 
послідовністю проведення експертного 
дослідження; 

- узагальнення та оцінка результатів 
окремих досліджень, що є підставою для 
формулювання (синтезу) висновків – 
відповідей на поставлені питання; 

- факти, що мають значення для справи, і 
з приводу яких йому не були поставлені 
питання;  

- посилання на ілюстрації, додатки 
і необхідні пояснення до них; 

- причини розбіжностей при проведенні 
повторної експертизи з висновками 
попередніх експертиз, якщо такі були; 
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- відомості про кількість об’єктів, 
використаних для проведення дослідження, 
кількість об’єктів, що повертаються 
ініціаторові, упакування об’єктів (характер, 
розміри упаковки, спосіб запобігання 
несанкціонованому доступу до об’єктів 
дослідження, зміст написів, кількість та 
належність підписів, відтисків печаток, їх 
розташування на упаковці, подальша доля 
упаковки, в якій об’єкти надійшли на 
дослідження), подальший рух об’єктів 
дослідження; 

• у висновках: 
- викладає відповіді у тій послідовності, 

в якій питання наведені у вступній частині 
висновку експерта; формулювання 
відповідей повинні бути короткими, але 
зрозумілими, повними, конкретними, 
такими, що б не допускали двозначних 
тлумачень; 

- на кожне з поставлених питань дає 
відповідь по суті або вказує, з яких причин 
неможливо його вирішити; 

- при формулюванні висновків не 
застосовує будь-які позначення, що для 
зручності використовувалися при описі 
об’єктів, явищ, подій у ході дослідження. 

• до висновку експерта (або у тексті 
висновку) додає ілюстративний матеріал 
(ілюстративні зображення, виконані за 
допомогою фотографічної техніки, у тому 
числі, з розміткою ознак, схеми, креслення 
тощо), що повинен наочно висвітлювати 
процес експертного дослідження та його 
результати; ілюстративний матеріал може 
розміщуватися в тексті висновку або 
додаватися до висновку експерта; 

• в ілюстративному матеріалі експерт 
обов’язково відображає: 

- упакування об’єктів дослідження 
(можливі порушення упаковки); 

- надані об’єкти дослідження: основні та 
зразки (при цьому за правилами детальної 
зйомки фотографуються всі сліди рук 
(папілярних ліній), надані на дослідження, 
незважаючи на висновки, що зроблені по 
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відношенню до них: придатні для 
ідентифікації; не придатні для ідентифікації; 
придатні для виключення осіб, які могли їх 
залишити; придатні для виключення осіб, які 
їх могли залишити з вирішенням питання 
про їх придатність для ідентифікації під час 
проведення дослідження з конкретними 
відбитками (відтисками); встановлені 
конкретні властивості (ознаки) об’єктів, 
зміна їх стану; 

- на знімках об’єктів-слідоносіїв та 
зразках виділяються, відповідно місця 
знаходження слідів, відбитки 
у дактилокартах, що збіглися із слідами; 

- на зображеннях в слідах, відбитках 
(відтисках) рук папілярні лінії повинні бути 
темними, міжпапілярні борозенки – 
світлими; зображення слідів рук повинні 
бути прямими по відношенню до відбитків 
(відтисків) у дактилокартах; 

- зображення слідів та відбитків 
(відтисків) з дактилокарт, якими 
ілюструються висновки, повинні бути 
одномасштабними; 

- зображення слідів повинні мати їх 
(слідів) межі; 

- ознаки об’єктів дослідження, що 
збігаються або різняться, з розміткою; при 
нанесенні на зображення розмітки нижче 
розміщують аналогічні зображення, але без 
розмітки (контрольні зображення); розмітка 
здійснюється по колу за годинниковою 
стрілкою, починаючи з нижнього лівого кута 
зображення, ознак, що збігаються 
однойменними цифрами, барвником 
червоного кольору; ознак, що різняться – 
барвником синього кольору, діагностичних 
ознак – барвником зеленого кольору; з лівого 
боку розміщують ілюстрації об’єкта, що 
ідентифікується, з правого – 
порівнювального об’єкта; 

- кожна ілюстрація повинна 
супроводжуватися пояснювальним текстом, 
що містить інформацію про те, що зображено 
на ній.
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Слід зазначити і те, що подана в таблиці інформація не може проілюструвати 
всі особливості методик проведення судових експертиз, у тому числі за 
конкретними напрямками, а являє собою узагальнення основних характерних 
рис провадження експертних досліджень, є основним алгоритмом виконання 
експертних завдань. 

Крім того, слід зазначити і те, що на сьогоднішній день, методиками або 
іншими нормативними документами (системи управління якістю відповідно до 
вимог міжнародних стандартів ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 21043 тощо), 
обов’язковими для виконання при проведенні експертиз, повинно бути 
регламентовано: 

– вимоги із збереження об’єктів дослідження, що мінімізують ризик їх 
втрати, руйнування, забруднення, перехресного забруднення або втрати; 

– встановлення параметрів або кількісних показників та меж, що підлягають 
визначенню; 

– визначення вимог до технічних характеристик апаратури та устаткування, 
що застосовуватиметься при проведенні досліджень; 

– встановлення необхідних умов довкілля та необхідного періоду 
стабілізації; 

– прикріплення ідентифікаційних знаків після ототожнення об’єктів 
дослідження, поводження з ними, порядок транспортування об’єктів, їх 
зберігання та готування зразків; 

– перевіряння, необхідні перед початком робіт, зокрема і перевіряння 
нормального функціонування і, якщо необхідно, калібрування та регулювання 
устаткування перед кожним його використанням; 

– визначення способу (способів) реєстрації спостережень та результатів 
досліджень, що планується провести; 

– вжиття заходів безпеки, яких треба дотримуватися, з урахуванням 
застережень про ступінь безпеки під час роботи на конкретному устаткуванні 
з конкретними основними об’єктами досліджень; 

– визначення та застосування критеріїв та (або) вимог до 
затвердження/відмови в затвердженні результатів, отриманих під час 
застосування вимірювальних, інструментальних тощо методів; 

– документування результатів застосування вимірювальних, 
інструментальних тощо методів дослідження (вимірювань, досліджень, у т. 
ч. режими роботи устаткування тощо) об’єктів з визначенням форми подання 
(документування); 

– піддавання результатів досліджень процедурі оцінювання невизначеності 
тощо. 
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Розділ 2. 
 

 
 

 ОСНОВНІ ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.  
ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ, ЗАВДАННЯ, ТИПОВІ ПИТАННЯ. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

 
 

 
2.1. Трасологічна експертиза  

 
2.1.1. Загальні положення 
 
Трасологічна експертиза – це процес дослідження матеріально фіксованих 

слідів-відображень (слідів людини, тварини, їх діяльності тощо), 
слідоутворюючих та слідосприймаючих об’єктів, умов та механізму 
слідоутворення, що проводиться особами (експертами), які володіють 
спеціальними знаннями у галузі трасології (як науки про сліди, що є частиною 
криміналістики) з метою встановлення фактичних даних, що мають значення 
для органів досудового розслідування та суду. 

Предметом трасологічної експертизи є фактичні дані, що встановлюються 
за результатами проведення досліджень будови слідоутворюючих об’єктів за їх 
ознаками (що відобразилися в слідах), умов та механізму слідоутворення, їх 
зв’язок із обставинами події, та які (фактичні дані) мають значення для 
провадження. 

Об’єктом трасологічної експертизи є сліди-відображення, що утворилися 
внаслідок діяльності людей та тварин (процесів), а також природних явищ, 
зокрема: 

– сліди людини (гомеоскопічні та механогомічні експертизи); 
– сліди тварин (експертиза слідів тварин); 
– сліди знарядь (інструментів) та механізмів (механоскопічні експертизи); 
– сліди розділення цілого на частини (експертиза цілого за частинами). 
Завдання, що вирішуються трасологічною експертизою. 
Завданнями трасологічної експертизи є: 
– встановлення належності об’єкта до певного роду, класу, виду, групи тощо 

предметів певного походження; 
– встановлення властивостей та стану об’єктів, процесів, залежностей тощо; 
– встановлення групової належності та (або) тотожності (ідентичності) осіб, 

тварин, знарядь зламу (інструментів), механізмів (агрегатів), транспортних 
засобів тощо, якими залишені сліди; встановлення належності частин одному 
цілому; 
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– встановлення механізму події (наприклад, слідоутворення) або її (події) 
елементів, причинного зв’язку, наслідків явищ тощо. 

Види трасологічних експертиз 
1. Гомеоскопічні експертизи: 
– експертизи слідів шкіряного покрову та зовнішньої будови частин тіла 

людини: 
– експертиза слідів рук (слідів папілярних узорів1 долонних поверхонь рук 

(дактилоскопічна експертиза), слідів тильної сторони кисті руки, нігтів тощо2); 
– експертиза слідів ніг (слідів папілярних узорів підніжжя, слідів ніг на 

внутрішній поверхні взуття тощо); 
– експертизи слідів лоба, носа, губ, зубів, вух, ліктів, колін тощо; 
– експертиза встановлення механізму утворення слідів крові та інших 

біологічних виділень людини. 
2. Механогомічні експертизи: 
– експертизи слідів одягу (слідів рукавичок, панчох, шкарпеток тощо); 
– експертиза слідів взуття; 
– експертизи слідів протезів (ніг, рук, зубів); 
– експертизи слідів пошкоджень одягу, взуття; 
– експертизи встановлення механізму слідоутворення нашарувань на одязі, взутті; 
– експертизи слідів динамічного стереотипу людини (за вузлами та петлями, 

ручними швейними швами тощо). 
3. Експертизи слідів тварин: 
– експертиза слідів лап (копит); 
– експертиза слідів підків; 
– експертиза слідів зубів (дзьоба); 
– експертиза слідів рогів тощо. 
4. Механоскопічні експертизи: 
– експертизи слідів знарядь зламу (інструментів): 
– експертизи слідів статичного впливу (надавлювання, віджимання, удару 

тощо); 
– експертизи слідів динамічного впливу (розрізу, розрубу, розпилу, 

свердлення тощо); 
– експертизи слідів зварювання (електрозварювання, газозварювання); 
– експертизи слідів виробничих механізмів; 
– експертизи слідів на замках (циліндрових, сувальдних, кодових, магнітних, 

гвинтових, рейкових, комбінованих тощо) та інших запираючих пристроях; 
– експертизи слідів на пломбувальних пристроях (канатних (тросових), 

стрижневих (болтових), замкових, дротових, стрічкових, плівкових, 
комбінованих тощо); 

– експертизи слідів зміни маркувальних (рельєфних) позначень (на 
металевих, полімерних, дерев’яних, скляних виробах); 
                                                 

1 У криміналістичній літературі зустрічаються дефініції «папілярні візерунки», «папілярні 
малюнки». На сьогоднішній день в методиках проведення, зокрема, дактилоскопічних експертиз, 
застосовується термін «папілярні узори». 

2 У класифікації наведено найбільш типові види та підвиди трасологічних експертиз, що 
зустрічаються в експертній практиці, а тому переліки експертиз не закриті. 
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– експертизи слідів транспортних засобів (слідів шин, коліс тощо); 
– експертизи механізму слідоутворення нашарувань на об’єктах (крім одягу 

та взуття); 
– експертизи механізму слідоутворення пошкоджень на об’єктах (крім одягу 

та взуття); 
– експертизи встановлення механізму слідоутворення рідинних нашарувань 

(крім слідів біологічних виділень людини). 
5. Експертизи цілого за частинами: 
– експертиза слідів розділення монолітного цілого; 
– експертиза слідів розділення складового цілого; 
– експертиза слідів розділення комплектного цілого. 
Нижче буде наведено інформацію про експертизи, що найчастіше зустрічаються 

в експертній практиці. При цьому, слід зазначити, що, на сьогоднішній день, при 
класифікації експертиз за об’єктним, так би мовити «класичним» принципом 
(людина, тварина, природа та їх діяльність), ця класифікація може бути градуйована 
і за іншим об’єктним принципом – більшою деталізацією одного об’єкта на його 
складові як окремі об’єкти. Наприклад, якщо класифікувати сліди рук іншим 
способом ніж чим визначеним вище, то експертиза слідів рук – це експертиза 
папілярних узорів; зовнішньої будови шкіри кисті рук; рук, одягнених в рукавички, де 
окремими спеціальними знаннями є слідова інформація, що міститься в папілярних 
узорах, шкірі та будові матеріалу рукавичок, а загальна для цієї групи є інформація 
щодо будови самої кисті руки – морфологічних ознак (форми, розмірів, аномалій 
тощо). Крім того, наприклад, «класична» експертиза цілого за частинами вивчає 
об’єкти за матеріалом виготовлення з дерева, метала, скла, пластмаси тощо, при 
цьому, вирішення питання щодо встановлення чи складали єдине ціле частина фари, 
вилучена з місця події, з пошкодженою фарою автомобіля, наданого на дослідження, 
відносять до дослідження слідів транспортних засобів, а не до експертизи цілого за 
частинами тощо. 

 
2.1.2. Експертиза слідів папілярних узорів пальців (дактилоскопічна 

експертиза) та долоней рук 
 
Завдання експертизи папілярних узорів пальців (дактилоскопічна 

експертиза) та долоней рук: 
Завданнями є: 
– виявлення латентних слідів папілярних узорів рук людини, встановлення 

механізму їх утворення; 
– розпізнавання властивостей осіб, що перевіряються, за слідами; 
– ідентифікація людини за слідами, відбитками (відтисками) рук. 
Об’єкти експертизи папілярних узорів пальців (дактилоскопічна 

експертиза) та долоней рук 
Для проведення експертиз можуть бути надані: 
1. Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину 

та визнаються у порядку ст. 98 КПК України речовими доказами: 
– предмети або їх частини з ймовірною наявністю слідів; 
– предмети або їх частини з виявленими слідами, що не вилучені з поверхні; 
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– предмети або їх частини з виявленими слідами, що вилучені з поверхні; 
– темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі стрічки з перекопійованими 

слідами; 
– зліпки, отримані з об’ємних слідів або зі слідів, попередньо виявлених 

дактилоскопічними порошками; 
– фото-, відеозображення або репродукції слідів; 
2. Матеріали досудового слідства: 
– протокол огляду місця події з додатками: планами, схемами, 

фототаблицями; 
– матеріали фото-, відеофіксації із зафіксованими речовою обстановкою 

місця події, слідами тощо; 
– протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, 

вилученням, фіксацією та вилученням слідів: протоколами допитів, слідчих 
експериментів, отримання зразків для порівняльного дослідження тощо; 

– висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: 
ілюстративними таблицями, розробками, об’єктами попередньо проведених 
експертиз. 

3. Зразки для проведення порівняльного дослідження, порівняні з основними 
об’єктами експертиз: 

– об’єкти, ідентичні об’єктам-слідоносіям, об’єкти, на яких раніше 
знаходилися сліди; 

– відбитки рук осіб, які можуть залишити сліди не у зв’язку із вчиненням 
злочину; 

– відбитки рук підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів; 
– відбитки рук невпізнаних трупів; 
– відбитки рук осіб, які укривають свої біографічні дані; 
– об’ємні відбитки або зліпки з них; 
– сліди безвісти зниклих (або їх дактилокарти, якщо вони 

дактилоскопіювалися до зникнення). 
Відбитки підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів; невпізнаних 

трупів; осіб, які укривають свої біографічні дані; сліди безвісти зниклих можуть 
виступати в якості основних об’єктів експертизи. 

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз 
1. Чи не залишені сліди папілярних узорів людиною? 
2. Чи придатні сліди папілярних узорів (рук) для ідентифікації? 
3. Якою рукою і якими пальцями залишені сліди папілярних узорів? 
4. Які особливості мають руки людини, яка залишила сліди (відсутність 

пальців, наявність шрамів тощо)? 
5. Людина, яка залишила сліди, є шульгою або правшою? Жінка чи чоловік? 

Якого віку? 
6. Якими ділянками поверхні долоні залишено сліди? 
7. Чи утворені сліди при захваті предмета рукою, торканні або інших діях 

людини, яка їх залишила? 
8. Яким є строк збереження слідів на склі (дереві, папері, металі тощо) за 

певних умов? 
9. Коли були залишені сліди, виявлені при огляді місця події? 
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10. Чи є ознаки перенесення вилучених слідів з однієї поверхні на іншу? 
11. Чи піддавалися сліди, виявлені на місці події, сторонньому впливу після 

моменту слідоутворення? 
Особливості призначення експертиз 
Переважна більшість слідів рук утворюється біологічними виділеннями 

людини – потожировою речовиною та (або) кров’ю. У зв’язку із можливими 
змінами у складі таких виділень аж до знищення слідів об’єкти-слідоносії для 
проведення дактилоскопічних досліджень потрібно направляти негайно. Крім 
того, слід пам’ятати, що сліди рук, утворені потожировою речовиною та (або) 
кров’ю, містять одорологічну (запахову) та біологічну (на рівні генної), 
інформацію, що може бути використана для ідентифікації особи, яка залишила 
сліди, у тому числі, при непридатності для ідентифікації слідів за 
дактилоскопічною інформацією. У цьому випадку можуть бути призначені 
комплексні експертизи або комплекс експертиз. Встановлення давності 
виявлення слідів папілярних узорів потребує призначення такого роду 
експертиз, при цьому, бажано на цій стадії залучати експертів (спеціалістів) для 
визначення послідовності та суті завдань, що ставляться на вирішення 
експертизи. 

Слід звертати увагу на пакування об’єктів-слідоносіїв, наприклад, при огляді 
місця події, їх подальшого транспортування та зберігання з метою запобігання 
ушкодженню або знищенню слідів рук. 

При підготовці зразків для порівняльного дослідження потрібно виконувати 
правила дактилоскопіювання з метою отримання якісних відбитків (відтисків) 
в дактилокартах, у т. ч. із залученням спеціалістів для відбору таких зразків. 

 
2.1.3. Експертиза слідів тильної сторони кисті руки 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Завданнями трасологічної експертизи тильної сторони кистей рук є: 
– встановлення чим (кистю руки людини чи тварини (наприклад, примата) 

залишені сліди; 
– встановлення механізму слідоутворення; 
– встановлення придатності слідів для ідентифікації; 
– встановлення факту залишення сліду конкретною людиною; 
– встановлення особливостей будови кистей рук, що відобразились в їх 

слідах. 
Об’єкти експертизи слідів тильної сторони кисті руки 
Для проведення експертиз тильної сторони кисті руки можуть бути надані: 
1. Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину 

та визначаються в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами: 
– предмети або їх частини з виявленими слідами; 
– зліпки, отримані з об’ємних слідів кистей рук; 
– сліди нашарування (відшарування), зафіксовані на дактилоскопічну плівку 

чи технічну стрічку типу «скотч»; 
– фото- або відеозображення тильної сторони кисті рук; 
– рентгенівські знімки. 
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2. Матеріали досудового слідства: 
– протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, 

планами; 
– матеріали фото-, відеозйомки із зафіксованою речовою обстановкою місця 

події, слідів; 
– протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, 

вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, 
слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження тощо; 

– висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: 
ілюстративними таблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних 
експертиз. 

3. Зразки тильної сторони кистей рук для проведення порівняльного 
дослідження: 

– гіпсові або полімерні об’ємні зліпки; 
– відтиски кистей рук; 
– фото- або відеозображення кистей рук; 
– рентгенівські знімки. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи слідів тильної 

сторони кисті руки 
На вирішення експертизи ставляться наступні питання. 
1. Чи містяться на наданому на дослідження предметі (якому саме) сліди 

людини? Якщо так, то чим вони залишені? 
2. Чи залишений слід тильною стороною кисті руки рукою людини або 

кінцівкою примата? 
3. Який механізм слідоутворення наданих на дослідження слідів? 
4. Чи придатні для ідентифікації надані на дослідження сліди? 
5. Чи залишені слід тильної сторони кисті руки (вказати, що за слід, наприклад, де 

та при яких обставинах вилучений) та слід тильної сторони кисті руки (вказати, що за 
слід чи експериментальний відтиск, зображення, наприклад, наданий в якості 
порівняльного зразку) однією особою чи різними особами? 

6. Чи відобразилися у наданих на дослідження слідах кистей рук їх 
особливості? Якщо так, то які саме? 

7. Чи можуть особливості кисті руки, зображені на рентгенівському знімку 
мати зовнішній прояв як на фотознімку (відеозапису) кисті руки? 

8. Чи можуть особливості тильної сторони кисті руки, зображені на 
фотознімку (відеозаписі) мати походження, обумовлене травмою, відображеною 
на рентгенівському знімку? 

Останні два питання можуть вирішуватися комплексним дослідження із 
залученням судово-медичного експерта. 

Особливості призначення експертиз 
Об’єкти (предмети або їх частини з виявленими слідами кистей рук, а також 

зліпки, отримані з об’ємних слідів кистей рук тощо) упаковуються таким чином, щоб 
запобігти будь-яким їх змінам: від часткового спотворення до повного знищення. 

– сліди нашарування (відшарування) фіксуються на дактилоскопічну плівку 
чи плівку «скотч» таким чином, щоб забезпечити їх контрастне відображення 
(темний слід фіксується на світлий носій і навпаки); 
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Фото- або відеозображення кистей рук (у тому числі рентгенівські знімки) 
можуть надаватися як у цифровому, так і в аналоговому вигляді. 

Конвертація зображення (наприклад, з аналогового у цифровий вигляд або 
з одного цифрового формату в інший) не допускається. Якщо технологічно без 
конвертації отримати зображення неможливо, у супровідних документах 
зазначаються параметри вказаної конвертації. За необхідності на клопотання 
експерта йому надається доступ до першоджерела зображень (наприклад, до 
бази даних рентгенівських знімків). 

 
2.1.4. Експертиза слідів папілярних узорів стопи людини 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою: 
– ідентифікація людини за слідами босих ніг; 
– вирішення завдань з установлення особливостей пересування людини, 

зросту людини тощо. 
Об’єкти експертизи 
Об’єкти експертиз, що надаються для їх проведення, аналогічні об’єктам, 

визначеним у частині «Експертиза слідів папілярних узорів пальців 
(дактилоскопічна експертиза) та долоней рук». 

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
1. Чи є на даній поверхні (даному предметі) сліди босих ніг людини та чи 

придатні ці сліди для ідентифікації людини? 
2. Чи залишені сліди даною особою? 
3. Чи залишені сліди ніг, виявлені в різних місцях, однією особою? 
4. Який орієнтовно зріст людини, яка залишила сліди? 
5. Які особливості ходи людини відбились у «доріжці слідів»? 
6. Який механізм утворення слідів? 
Особливості призначення експертиз. 
Особливості призначення експертиз, аналогічні визначеному у п. 2.2.1. 
Експертиза слідів зубів. 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою. 
Завданням трасологічної експертизи слідів зубів є: 
– встановлення чим (зубами тварини або людини) залишені сліди; 
– встановлення придатності слідів зубів для ідентифікації; 
– встановлення факту залишення слідів зубів конкретною людиною; 
– встановлення особливостей зубного апарату, що відобразились в слідах чи 

зліпках зубів. 
Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічних експертиз слідів зубів можуть бути надані: 
1. Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину 

та визначаються в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами: 
– предмети або їх частини з виявленими слідами зубів; 
– зліпки, отримані з об’ємних слідів зубів; 
– зліпки, які отримані у підозрюваних осіб; 
– уламки зубів чи протезів; 
– стоматологічна медична карта; 
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– рентгенівські знімки. 
2. Матеріали досудового слідства: 
– протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, 

планами; 
– фото- та відеозображення із зафіксованою речовою обстановкою місця 

події, фіксацією слідів; 
– схема зубного апарату і розташування в ньому натуральних зубів, коронок, 

протезів та інше; 
– протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, 

вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, 
слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; 

– висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: 
ілюстративними таблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних 
експертиз. 

3. Зразки зубів для проведення порівняльного дослідження: 
– гіпсові або полімерні об’ємні зліпки слідів зубів. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
1. Чи залишені дані сліди зубами людини? 
2. Чи залишені вони зубним апаратом певної особи? 
3. Якими конкретно зубами залишено дані сліди? 
4. Які особливості будови зубного апарату (щелеп, зубів) людини, яка 

залишила дані сліди зубів? 
5. Чи залишені дані сліди зубами однієї і тієї самої особи або різних осіб? 
6. Чи залишені дані сліди зубами-протезами, поданими на експертизу? 
7. Чи залишені дані сліди металевими зубними коронками? 
8. Який механізм утворення даних слідів зубів? 
9. Яким у момент укусу було взаємне розташування потерпілого і особи, яка 

зробила укус? 
Особливості призначення експертиз 
При залишенні слідів зубів на таких об’єктах дослідження як масло, 

шоколад тощо, необхідно вживати заходів до їх збереження і негайно фіксувати 
їх шляхом фотографування та виготовлення зліпків. 

Для відібрання зразків для проведення порівняльних досліджень необхідно 
залучати як експертів-трасологів, так і лікарів-стоматологів. 

 
2.1.5. Експертиза встановлення механізму утворення слідів крові та 

інших біологічних виділень людини 
 
Завдання експертизи слідів крові та інших біологічних виділень людини. 
Завданнями експертизи (трасологічної) слідів крові та інших біологічних 

виділень людини є: 
– встановлення локалізації (розташування) зазначених слідів на предметах 

одягу, оточуючої обстановки тощо; 
– класифікація слідів біологічних виділень людини (калюжі, патьоки, краплі, 

бризки, помарки, відбитки, відтиски тощо); 
– встановлення механізму слідоутворення біологічних виділень людини; 
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– встановлення за слідами біологічних виділень людини розташування та 
взаємного розташування учасників події, предметів оточуючої обстановки та 
інших об’єктів. 

Об’єкти експертизи слідів крові та інших біологічних виділень людини 
Для проведення трасологічних експертиз за слідами біологічних виділень 

людини можуть бути надані як матеріальні, так і матеріалізовані об’єкти: 
1. Матеріальні об’єкти: 
– предмети зі слідами або уявними слідами біологічних виділень людини 

(одяг і його частини, що належали потерпілому і підозрюваному, білизна, 
килимки, інші предмети, що можуть бути вилучені і переміщені до лабораторії); 

– побутові предмети і зброя, що могли бути знаряддям злочину (сокири, 
ножі, посуд, уламки предметів тощо). 

2. Матеріалізовані об’єкти: 
– матеріали справи (протоколи слідчих (розшукових) дій: огляду місця події, 

допитів, обшуків, слідчого експерименту тощо); 
– ілюстративні таблиці, матеріали відеозаписів, схеми і плани місць злочину; 
– висновки судових експертиз із додатками до них (у т. ч. біологічних). 
Питання, що вирішуються експертизою слідів крові та інших біологічних 

виділень людини 
1. Яка локалізація слідів крові (інших біологічних виділень людини) на 

предметах одягу, оточуючої обстановки? 
2. Яким був механізм слідоутворення слідів крові (інших біологічних 

виділень людини) на предметах одягу, оточуючої обстановки? 
3. Яка локалізація і механізм утворення слідів крові на знаряддях злочину? 
4. Чи відповідає розташування слідів крові на предметах оточуючої 

обстановки (підлозі, стільцю, ліжку, салону автомобіля), місцю розташування та 
позі потерпілого? 

5. Чи відповідає розташування і вид слідів крові на одязі потерпілого 
(предметах оточуючої обстановки) свідченням підозрюваної особи (потерпілого, 
свідка)? 

6. В якому положенні знаходилось тіло потерпілого під час спричинення 
йому тілесних ушкоджень (стоячи, сидячі, лежачі)? 

7. Які особливості має людина, яка залишила біологічні виділення (їх сліди)? 
Особливості призначення експертиз 
Сліди крові та інших біологічних виділень людини можуть бути наявними на 

місцях скоєння злочинів та є носіями важливої криміналістично значущої інформації 
стосовно події злочину. Зазначені сліди потребують відповідних заходів для їхнього 
збереження від впливу руйнуючих факторів (температура, волога тощо), а тому 
потрібно якомога швидше направляти їх для проведення експертиз. Крім цього, 
біологічні виділення людини несуть інформацію, що може бути використана для 
ідентифікації певної особи або виключення її з числа підозрюваних (проведення 
біологічних, у тому числі на рівні ДНК, одорологічних тощо експертиз). 

Слід зазначити, що трасологічні експертизи слідів крові та інших виділень 
людини проводяться, як правило, після проведення біологічних експертиз, а 
також як комплексні судово-медичні і трасологічні, біологічні і трасологічні 
експертизи тощо. 
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2.1.6. Експертиза слідів одягу 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Основними питаннями, що вирішуються при проведенні експертизи одягу є: 
– виявлення слідів одягу, встановлення механізму їх слідоутворення; 
– встановлення виду матеріалу одягу, що відбився в слідах, його розміру, 

конструктивних особливостей, одним або декількома видами одягу утворені 
сліди; 

– встановлення конкретного предмета одягу, яким залишені сліди на місці 
події. 

Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічних експертиз слідів одягу можуть бути надані: 
Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину та 

визначаються в порядку ст. 98 КПК України речовими доказами: 
– предмети або їх частини з ймовірною наявністю слідів одягу (рукавиць); 
– предмети або їх частини з виявленими слідами одягу (рукавичок), що не 

вилучені з поверхні; 
– предмети або їх частини з виявленими слідами одягу (рукавиць), що 

вилучені з поверхні; 
– темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі стрічки з перекопійованими 

слідами одягу (рукавиць); 
– зліпки, отримані з об’ємних слідів одягу; 
– фото-, відеозображення або репродукції слідів. 
Матеріали досудового слідства: 
– протокол огляду місця події з додатками: ілюстративними таблицями, 

схемами, планами; 
– матеріали фото-, відеозапису із зафіксованою речовою обстановкою місця 

події, фіксацією слідів; 
– протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, 

вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, 
слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; 

– висновки первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: 
ілюстративними таблицями, об’єктами первинних, додаткових та повторних 
експертиз. 

Зразки одягу (рукавичок) для проведення порівняльного дослідження: 
– відбитки слідів одягу (рукавичок) на дактилоскопічних плівках, гумо-

желатинових слідокопіювальних плівках, на відфіксованому фотопапірі та 
інших копіювальних матеріалах; 

– гіпсові або полімерні об’ємні зліпки слідів одягу (рукавиць); 
– зразки одягу представлені для порівняння з метою встановлення його типу, 

виду, розмірів; 
– колекція рукавичок, зразків тканин тощо. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
1. Чи утворені сліди, виявлені на місці події, одягом? 
2. До якого виду належить матеріал одягу, що залишив сліди (тканина, 

трикотаж, шкіра тощо)? 
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3. Яким предметом одягу залишено сліди (рукавичка, сорочка, куртка, штани 
тощо)? 

4. Чи відбилися в слідах конструктивні особливості одягу? 
5. Чи відбилися в слідах ознаки експлуатації і ремонту? 
6. Чи залишені сліди одягу, виявлені на місці події, конкретним екземпляром 

одягу, вилученого у підозрюваного? 
7. Чи є сліди, виявлені на місці події, слідами рукавичок? 
8. Якими рукавичками (шкіряними, трикотажними, гумовими) вони 

утворені? 
9. Які частини рукавичок відбилися в даних слідах? 
10. Який розмір рукавичок? 
11. Чи відобразилися в слідах ознаки виробничого, експлуатаційного 

походження або ознаки ремонту? 
12. Чи відобразилися в слідах рукавичок анатомічні особливості будови рук 

людини, і які саме? 
13. Чи придатні сліди рукавичок для ідентифікації? 
14. Який механізм утворення виявлених слідів рукавичок (захоплення, 

торкання тощо)? 
15. Чи залишені виявлені на місці події сліди рукавичками, вилученими 

у підозрюваного? 
Особливості призначення експертиз 
Якщо сліди одягу виявлені на пластиліні, шоколаді і подібних об’єктах, 

необхідно вжити заходів для їх належного зберігання та скорішого направлення 
для проведення експертизи. 

 
2.1.7. Експертиза слідів взуття 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Експертними завданнями, що вирішуються експертизою взуття є: 
– встановлення придатності для ідентифікації слідів; 
– встановлення типу, виду та розміру взуття, яким залишені сліди; 
– ідентифікація взуття, яким залишені сліди; 
– встановлення за слідами взуття, вилученими з різних міст вчинення 

злочинів, чи не залишені вони одним і тим же взуттям; 
– чи носилось взуття, вилучене на місці пригоди, конкретною людиною; 
– які особливості, властиві підошві взуття та які особливості ніг людини 

відображено в одиничних слідах і в доріжці слідів. 
Об’єкти експертизи 
Для проведення експертизи слідів взуття надаються наступні об’єкти: 
1. Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину 

та визначаються у порядку ст. 98 КПК України речовими доказами: 
– предмети або їх частини з виявленими слідами взуття; 
– предмети або їх частини зі слідами, що вже вилучені з їх поверхні; 
– темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі пластини, паперові стрічки 

з перекопійованими слідами взуття, в т. ч. і доріжки слідів взуття; 
– гіпсові, полімерні копії слідів; 
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– фото- та відеозображення або репродукції слідів взуття. 
2. Матеріали досудового слідства: 
– протокол огляду місця події з додатками і фототаблицями, схемами, 

планами, зарисовками; 
– матеріали фото-, відеозйомки із зафіксованою обстановкою місця події, 

вузловою та детальною фіксацією слідів взуття, а при наявності і самої слідової 
доріжки; 

– протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, 
упаковкою та вилученням слідів і копій взуття; 

– протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для 
порівняльного дослідження; 

– висновки первинних, додаткових, повторних, комісійних та комплексних 
експертиз. 

3. Зразки взуття для проведення порівняльного дослідження: 
– відбитки слідів взуття на дактилоскопічних плівках, гумо-желатинових 

слідокопіювальних плівках, відфіксованому фотопапері, закуреній гумі та інших 
копіювальних матеріалах; 

– гіпсові та полімерні об’ємні зліпки слідів взуття;  
– зразки взуття, взяті (із взуттєвих магазинів) для встановлення його форми, 

розмірів, малюнку підошви. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
1. Чи є на даній поверхні (даному предметі) сліди взуття) людини та чи 

придатні ці сліди для ідентифікації взуття? 
2. Чи залишені сліди взуттям, вилученим у певної особи? 
3. Чи залишені сліди взуття, виявлені в різних місцях, одним взуттям? 
4. Взуттям якого виду залишені дані сліди і які його характеристики та 

особливі ознаки (розмір, ступінь зношування тощо)? 
5. Який орієнтовно зріст людини, яка залишила сліди? 
6. Які особливості ходи людини відбились у «доріжці слідів»? 
7. Який механізм утворення слідів взуття? 
Особливості призначення експертиз 
Коли об’єктом експертизи є зліпок (відбиток) сліду взуття, то експерту, крім 

цього об’єкта, направляється і саме взуття. У цьому разі порівняльні зразки 
виготовляються експертом. 

Взуття направляється на дослідження в тому вигляді, в якому воно було 
виявлене. 

 
2.1.8. Експертиза слідів механічних пошкоджень одягу (взуття) 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Завданнями трасологічної експертизи механічних пошкоджень одягу 

(взуття) є: 
– виявлення слідів механічного пошкодження одягу (взуття); 
– встановлення механізму слідоутворення механічного пошкодження одягу, 

взуття (розриву, розрізу, розрубу, наїзду, переїзду, волочіння тощо); 
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– встановлення в результаті якої дії та яким предметом утворені 
пошкодження; 

– одним чи декількома ударами утворені пошкодження на одежі (взутті); 
– чи не нанесено пошкодження конкретним предметом (ножем, сокирою 

тощо). 
Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічної експертизи механічних пошкоджень одягу 

(взуття) можуть бути надані: 
1. Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину 

та визначаються у порядку статті 98 КПК України речовими доказами: 
– одяг (взуття) з механічними пошкодженнями; 
– знаряддя, за допомогою якого утворено механічні пошкодження одягу 

(взуття) (ніж, сокира, молоток, лопата, автомашина, її деталі тощо); 
– фото-, відеозображення або репродукції слідів механічного пошкодження 

одягу (взуття) та знарядь, за допомогою яких такі пошкодження були утворені. 
2. Матеріали досудового слідства: 
– протокол огляду місця події з додатками: фототаблицями, схемами, 

планами; 
– матеріали фото-, відеозйомки, із зафіксованою речовою обстановкою місця 

події, фіксацією слідів механічного пошкодження одягу; 
– протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, 

упакуванням, вилученням слідів механічного пошкодження одягу, протоколи 
допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного 
дослідження; 

– висновки первинних, додаткових та повторних експертиз; 
3. Зразки одягу (взуття), знарядь, автомобілів та/або їх частин для 

проведення порівняльного дослідження: 
– зразки одягу для проведення експериментів; 
– експериментальні зразки механічних пошкоджень одягу (взуття); 
– зразки знарядь. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
– Чи є на наданому одязі (взутті) пошкодження; якщо так, то чим вони 

залишені та в результаті яких дій (розриву, розрізу, розрубу, наїзду, переїзду, 
волочіння тощо)? 

– Одним чи декількома ударами (предметами) утворені пошкодження на 
одежі (взутті)? 

– Чи не нанесено пошкодження конкретним предметом (ножем, сокирою, 
автомобілем тощо)? 

Особливості призначення експертиз 
При вилученні одягу (взуття), на яких знаходяться сліди механічних 

пошкоджень, необхідно враховувати, що в місці їх локалізації можуть 
знаходитися мікрочастки слідоутворюючих об’єктів, а тому потрібно об’єкти-
слідоносії пакувати в поліетиленові пакети, чистий щільний папір, кальку, 
скляні, поліетиленові ємкості тощо із закріпленням таким чином, щоб не 
втратити мікроскопічні сліди. 
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2.1.9. Експертиза встановлення механізму слідоутворення нашарувань 
на одязі (взутті) 

 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Трасологічною експертизою у комплексі з експертами інших спеціальностей 

можуть вирішуватися питання щодо дослідження нашарувань на одязі (взутті) – 
ґрунту, плям зелені, фарби, паливно-мастильних матеріалів тощо. 

Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічної експертизи встановлення механізму 

слідоутворення нашарувань на одязі (взутті) можуть бути надані: 
– одяг (взуття) з нашаруваннями; 
– фото-, відеозображення або репродукції слідів нашарування на одязі (взутті); 
– матеріали досудового слідства: протокол огляду місця події з додатками: 

фототаблицями, схемами, планами; матеріали фото-, відеозапису із 
зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів нашарувань; 
протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, 
упакуванням, вилученням слідів нашарувань на одязі (взутті): протоколи 
допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для порівняльного 
дослідження; висновки первинних, додаткових та повторних експертиз; 

– зразки одягу (взуття) для проведення експериментів. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
Питання, що вирішуються при проведення експертизи слідів нашарувань на 

одязі (взутті): 
1. Який механізм утворення нашарувань ґрунту (волокон, плям зелені, 

фарби, паливно-мастильних матеріалів тощо)? 
2. Яка послідовність утворення нашарувань на одязі? 
Особливості призначення експертиз 
Особливості призначення експертиз аналогічні визначеним у п. 2.3.3. 
 
2.1.10. Експертиза слідів динамічного стереотипу людини за вузлами та 

петлями 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Експертизою слідів динамічного стереотипу людини за вузлами та петлями 

встановлюються: 
– до якого виду належить даний вузол (петля); 
– професійна належність особи (осіб), яка зав’язала вузли (петлі); 
– механізм зав’язування вузлів (петель); 
– час зав’язування професійних вузлів (петель); 
– чи однаковими способами зав’язані вузли (петлі), вилучені з різних місць подій; 
– чи однаковим способом зав’язані вузол на мотузці, вилученій з трупу, 

експериментальний вузол, зроблений конкретною особою. 
Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічної експертизи вузлів та петель можуть бути надані: 
1. Основні об’єкти – об’єкти, що безпосередньо пов’язані з подією злочину 

та визначаються у порядку ст. 98 КПК України речовими доказами: 
– вузли; 
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– петлі; 
– предмети, до яких кріпилися вузли та петлі тощо. 
2. Матеріали досудового слідства: 
– протокол огляду місця події з додатками і фототаблицями, схемами, 

планами, замальовками; 
– матеріали фото-, відеозапису із зафіксованою обстановкою місця події, 

вузловою та детальною фіксацією вузлів та петель; 
– протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, фіксацією, 

упаковкою та вилученням вузлів та петель: протоколи допитів, обшуків, 
відтворення обстановки та обставин події, отримання зразків для порівняльного 
дослідження; 

– висновки первинних, додаткових, повторних, комісійних та комплексних 
експертиз. 

3. Зразки вузлів та петель для проведення порівняльного дослідження:  
– вільні та експериментально отримані зразки вузлів та петель; 
– гіпсові та полімерні об’ємні зліпки вузлів та петель.  
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
1. До якого виду вузлів відноситься представлений на експертизу вузол? 
2. Яке цільове призначення вузла? 
3. Які форма та розміри предмета, для обв’язування якого використовувалась 

вірьовка (бичова, трос, проволока тощо? 
4. В яких сферах діяльності (трудової, спортивної тощо) традиційно 

розповсюджений спосіб зав’язування вузлів аналогічних наданим на 
експертизу? 

5. Чи необхідне володіння спеціальними навиками, щоб зав’язати вузол, 
аналогічний представленому на дослідження? 

6. Чи міг потерпілий сам зв’язати собі руки? 
Особливості призначення експертиз 
Перед направленням об’єкта на експертизу доцільно сфотографувати вузол 

з усіх боків за правилами масштабної зйомки для усунення труднощів 
дослідження у випадках, коли в процесі експертизи проводитимуться 
експерименти (розв’язування і зав’язування вузла тощо). 

Слідчому або іншим учасникам слідчо-оперативної групи забороняється 
розв’язувати вузли та петлі. 

Коли знімають петлю з трупа, мотузку розрізають, не пошкоджуючи вузол. 
Кінці мотузки у місцях відрізу перев’язують мотузком із бирками стосовно 
локалізації їх (кінців). 

 
2.1.11. Експертизи слідів тварин 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Завданням трасологічної експертизи слідів тварин є встановлення типу, виду 

тварин; факту залишення слідів тварини твариною, вилученою у підозрюваного; 
факту встановлення слідів тварин, вилучених з різних міст вчинення злочинів, 
однією й тією ж твариною; встановлення особливостей, що відображені 
в одиничних слідах й доріжці слідів.  



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    161    — 

Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічної експертизи слідів тварин можуть бути надані: 
– предмети або їх частини з виявленими слідами тварин; 
– предмети або їх частини зі слідами, що вже вилучені з їх поверхні; 
– темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі пластини, паперові стрічки 

з перекопійованими слідами тварин, в т. ч. й доріжка слідів тварин; 
– гіпсові, полімерні копії слідів; 
– фото-, відеозображення або репродукції слідів тварин. 
– матеріали досудового слідства: протоколи оглядів місця події з додатками 

і фототаблицями, схемами, планами, малюнками; матеріали фото-, відеозапису, 
електронні носії інформації із зафіксованою обстановкою місця події, вузловою 
та детальною фіксацією слідів тварин, в т. ч. й слідової доріжки; протоколи 
слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із виявленням, фіксацією, упаковкою та 
вилученням слідів і копій слідів; протоколи допитів (у т. ч. спеціалістів, судових 
експертів), обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для 
порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових, комісійних та 
комплексних експертиз; 

– зразки копит, лап і т. п. для проведення порівняльного дослідження: 
– відбитки слідів тварин на дактилоскопічних плівках, гумово-желатинових 

слідокопіювальних плівках, відфіксованому фотопапері, закуреній гумі та на 
інших копіювальних матеріалах; 

– гіпсові та полімерні об’ємні зліпки слідів тварин.  
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
При проведенні експертизи слідів тварин вирішуються наступні питання: 
1. Якою твариною залишені сліди? 
2. Чи придатні сліди тварин для ідентифікації? 
3. Чи не залишені сліди копит, зубів та ін. твариною, вилученою 

у підозрюваного? 
4. Чи не залишені сліди тварин, вилучені з різних міст вчинення злочинів, 

однією й тією же твариною; 
5. Чи не залишені сліди конкретною твариною? 
6. Які особливості відображені в одиничних слідах та в доріжці слідів 

тварини? 
Особливості призначення експертиз 
Особливості призначення експертиз слідів тварин, аналогічні визначеним 

у попередніх розділах. 
 
2.1.12. Експертизи слідів знарядь зламу (інструментів) 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Завданням трасологічної експертизи слідів знарядь зламу (інструментів) є: 
– встановлення виду знаряддя зламу, що застосовувалось; 
– встановлення механізму утворення слідів; 
– ідентифікація слідів та знаряддя зламу (інструменту); 
– встановлення способу зламу перешкод. 
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Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічної експертизи слідів знарядь зламу можуть бути 

надані: 
– предмети або їх частини з виявленими слідами знарядь зламу; 
– зліпки, отримані з об’ємних статичних слідів знарядь зламу; 
– зліпки, отримані з динамічних чи комбінованих слідів знарядь зламу; 
– знаряддя зламу або їх частини з виявленими слідами знарядь зламу; 
– фото-, відеозображення або репродукції слідів знарядь зламу; 
– матеріали досудового слідства: протокол огляду місця події з додатками 

і фототаблицями, схемами, планами, зарисовками; матеріали фото, відеозапису, 
електронні носії із зафіксованою обстановкою місця події, вузловою та 
детальною фіксацією слідів знарядь зламу; протоколи слідчих (розшукових) дій, 
пов’язаних з виявленням, фіксацією, упаковкою та вилученням слідів знарядь 
зламу; протоколи допитів, обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків 
для порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових, повторних, 
комісійних та комплексних експертиз; зразки знарядь зламу для проведення 
порівняльного дослідження: 

– копії знарядь, що вилучені у підозрюваних осіб; 
– експериментальні статичні та динамічні сліди на різних слідосприймаючих 

поверхнях (дереві, металі тощо); 
– знаряддя зламу, вилучені як на місці пригоди, так і у підозрюваних осіб. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи слідів знарядь зламу 

(інструментів): 
1. Яким знаряддям вчинено злам перешкоди? 
2. Одним чи декількома знаряддями було вчинено злам? 
3. З якого боку (внутрішнього чи зовнішнього) було вчинено злам 

перешкоди (стіни, вікна, ґрати тощо)? 
4. Чи не залишено сліди зламу, вилучені з різних місць подій, одним й тим 

самим знаряддям? 
4. Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію 

(зрубано дерево, спиляна гілка, перекушений дріт тощо)? 
Особливості призначення експертиз 
Якщо об’єктом дослідження є сліди свердління, розпилювання, 

роздроблення, експерту слід надавати також стружки, ошурки, тирсу, тріски, що 
знайдені на місці події, із вказуванням їх локалізації відносно перешкоди чи 
іншого об’єкта. Якщо з обставин справи видно, що згадані частки можуть 
утворитися внаслідок дії не лише тих знарядь, що перевіряються, про це слід 
повідомити експерта. 

На частинах предметів зі слідами необхідно позначити їх просторове 
положення (верх, низ, зовнішній або внутрішній бік тощо). 

Якщо потрібно встановити напрямок зруйнування віконного скла, експерту 
надається рама із залишками уламків, а також усі уламки з місця події. 
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2.1.13. Експертиза слідів виробничих механізмів 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Експертними завданнями, що вирішуються експертизою слідів виробничих 

механізмів, є: 
– встановлення тотожності взуття, шини тощо; 
– встановлення фактів належності одного цілого за частинами (фарних 

розсіювачів, дроту, кабелю, полімерної плівки), коли досліджувані частини не 
мають загальних ліній та площин розділення; 

– встановлення конкретних механізмів (інструментів), що 
використовувалися при незаконному виготовленні зброї, вибухових пристроїв, 
лікеро-горілчаних виробів тощо; 

– загального виробничого джерела походження групи виробів (або їх 
частин), вилучених в різних місцях, у різний час або у різних осіб. 

Об’єкти експертизи 
Для проведення трасологічних експертиз слідів виробничих механізмів 

надаються: 
– предмети або їх частини із слідами-відображеннями на них від зовнішньої 

будови робочих частин виробничих механізмів; 
– механізми (технічні пристрої) у цілому, якщо це можливо, або їх робочі 

частини (матрицю, пуансон, профільну голівку та інше); 
– гіпсові, полімерні тощо копії слідів; 
– фото-, відеозображення слідів; 
– вироби, вилучені у різних осіб або у різних місцях; 
– зруйновані (розчленовані) частини виробів; 
– роз’єднані частини складових виробів або компонентів; 
– матеріали досудового слідства: протокол огляду місця події з додатками: 

фототаблицями, схемами, планами; матеріалами фото-, відеозапису, електронні 
носії із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією слідів; 
протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, 
фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів, обшуків, слідчого 
експерименту, отримання зразків для порівняльного дослідження; висновки 
первинних, додаткових, повторних експертиз з додатками: фототаблицями, 
об’єктами первинних, додаткових та повторних експертиз; зразки об’єктів 
трасологічної експертизи предметів масового виробництва: 

– вироби, виготовлені за допомогою механізму, що перевіряється, у той же 
період часу, що й досліджувані вироби; 

– експериментальні зразки, отримані в умовах, максимально наближених до 
тих, в яких виготовлялися досліджувані вироби; 

– гіпсові, полімерні копії виробів і слідів на них від зовнішньої будови 
робочих частин виробничих механізмів. 

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
Питання, що вирішуються експертизою слідів масового виробництва:  
1. Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання? 
2. Чи виготовлений виріб масового виробництва на певному агрегаті (прес-

формі, штампі тощо)? 
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3. Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу? 
4. Заводським, кустарним чи саморобним способом закупорені пляшки? 
5. Яким способом (заводським чи саморобним) наклеювались етикетки 

(контрольні марки)? 
6. Чи переклеювалися етикетки (контрольні марки)? 
7. Чи використовувалося конкретне обладнання при виготовленні 

саморобної зброї? 
Особливості призначення експертиз 
Якщо завданням експертизи є ідентифікація агрегату (штампа, прес-форми 

тощо), на якому виготовлено виріб масового виробництва, то експерту бажано 
надати, крім виробу, також і можливість оглянути агрегат, що ідентифікується. 

Орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), 
повинен (на) з’ясувати, чи не піддавався агрегат, що підлягає ідентифікації, 
ремонту або налагодженню, і при позитивній відповіді на це питання 
повідомити експерта, у чому полягав ремонт (налагодження), коли він 
проводився, які деталі замінювались. У цих випадках бажано надати вироби, 
виготовлені на даному агрегаті до його ремонту. 

 
2.1.14. Експертиза слідів на замках 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Експертні завдання, що ставляться на вирішення експертизи слідів на 

замках: 
– встановлення справності (несправності) замка; 
– встановлення факту відмикання замка стороннім предметом; 
– встановлення факту зламу замка; 
– ідентифікація предмету, яким було відімкнене (зламано) замок. 
Об’єкти експертизи: 
– замки або їх механізми; 
– ключі-оригінали, підібрані ключі, підроблені ключі, відмички, випадкові 

предмети (цвяхи, спиці, булавки та інше); 
– інструменти; 
– фото-, відеозображення замків, слідів на замках; 
– матеріали досудового розслідування: протокол огляду місця події з додатками: 

фототаблицями, схемами, планами; фотонегативи, відеоплівка, електронні носії із 
зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією замків і слідів впливу на 
них; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, вилученням, 
фіксацією та упакуванням замків: протоколи допитів (у тому числі спеціалістів), 
обшуків, слідчого експерименту; висновки первинних, додаткових, повторних, 
комплексних, комісійних експертиз з додатками (фототаблицями, об’єктами); 

– зразки замків аналогічних за конструкцією з вилученими з місць подій для 
проведення експериментів та порівняльного дослідження. 

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
– Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність? 
– Чи є на наданому замку сліди відмикання? якщо так, то чи придані вони 

для ідентифікації? 
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– Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, 
підібраними, підробленими ключами тощо)? 

– Яким чином був пошкоджений замок? 
– Чи одним способом відімкнені надані на дослідження замки? 
– Чи одним способом пошкоджені надані на дослідження замки? 
– В якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його 

пошкодження? 
– Чи можливо відімкнути даний контрольний замок без пошкодження 

контрольного вкладиша? 
– Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), 

що був вилучений у підозрюваного? 
– Чи зламано замок знаряддям, вилученим у підозрюваного? 
– Чи не відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)? 
– Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або 

зліпка? 
Особливості призначення експертиз 
Якщо об’єктом дослідження є замки, експерту, крім замків, направляються 

відмички й інші предмети, що могли використовуватися для відмикання або 
зламу замка, а також усі ключі від цих замків. 

Замки надаються на дослідження у тому стані, в якому вони виявлені на 
місці події. Устромляти у замкову щілину будь-які предмети (у тому числі 
штатні ключі), а також проводити інші експерименти із замками до їх 
експертного дослідження забороняється. 

Вилучення замків із сейфів та інших сховищ повинно доручатися експертові 
(спеціалістові). 

 
2.1.15. Експертиза слідів на пломбувальних пристроях 
 
Завдання експертизи  
Завданням експертизи слідів на пломбувальних пристроях (канатних 

(тросових), стрижневих (болтових), замкових, дротових, стрічкових, плівкових, 
комбінованих тощо) є: 

– ідентифікація пломбувального пристрою; 
– виявлення порушення цілісності пломбувального пристрою після 

первісного навішування; 
– всатновлення факту порушення правил пломбування, що дали змогу 

відкрити пломбувальний пристрій, не порушуючи його цілісності і повторного 
навішування; 

– встановлення яким інструментом залишені сліди пошкодження на 
пломбувальному пристрої; 

– встановлення факту несанкціонованого знімання пломбувального пристрою; 
– виявлення факту заміни пломбувального пристрою. 
Об’єкти дослідження експертизи слідів на пломбувальних пристроях 
Для проведення дослідження експертизи слідів на пломбувальних пристроях 

можуть бути надані наступні об’єкти:  
– пломби та пломбувальні пристрої, їх частини та елементи, порівняльні зразки; 
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– знаряддя, за допомогою якого утворено сліди на пломбі або 
пломбувальному пристрої (шило, відкрутка, плоскогубці, кусачки, спеціальні 
знімачі, кліщі-гострогубці та інше); 

– фото- та відеозображення пломб, пломбувальних пристроїв, слідів на них 
та знарядь, за допомогою яких пошкодження були утворені. 

Питання, що вирішуються експертизою слідів на пломбувальних пристроях: 
1. Чи є сліди несанкціонованого втручання у корпус пломбувального 

пристрою? 
2. Чи порушувалась цілісність пломбувального пристрою після початкового 

опломбування? 
3. Чи можливо видалити пломбувальний елемент з наданого на дослідження 

пломбувального пристрою без порушення її цілісності? 
4. Який зміст маркувальних позначень на пломбувальному пристрої? 
5. Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби 

або пломбувального пристрою матрицями плашок наданих лещат? 
6. Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях досліджуваної пломби 

або пломбувального пристрою та пломби або пломбувального пристрою, що 
надані як порівняльні зразки, матрицями плашок одних і тих же пломбувальних 
лещат? 

Особливості призначення експертизи слідів на пломбувальних пристроях 
Особи, що вчиняють, наприклад, розкрадання і розкривають при цьому 

пломбувальні пристрої на заборонених об’єктах, як правило, бувають 
зацікавлені, що б сліди злочину і його наслідки залишились непоміченими або 
виявилися як можна пізніше. Тоді зняті пломбувальні пристрої знову 
навішуються на колишнє місце, при цьому, утворюється вигляд їх цілісності, або 
пристрої замінюються аналогічними. В подібних випадках виникає потреба 
в експертизі слідів на пломбувальних пристроях. 

Експертне дослідження пломбувальних пристроїв проводиться відповідно до 
методики трасологічного дослідження слідів знарядь зламу, з усіма властивими 
йому методами. Об’єктами дослідження при цьому є зняті зі сховищ, їх частини 
і елементи, порівняльні зразки нових пломбувальних пристроїв, рідше – 
ймовірні знаряддя зламу. 

 
2.1.16. Експертиза слідів зміни маркувальних (рельєфних) позначень 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
При проведенні експертизи слідів зміни маркувальних (рельєфних) 

позначень вирішуються наступні завдання: 
– встановлення факту та способу змінення маркувальних (рельєфних) 

позначень; 
– встановлення першопочаткового (первісного) змісту маркувальних 

(рельєфних) позначень. 
Об’єкти експертизи 
Об’єктами експертизи слідів зміни маркувальних (рельєфних) позначень є: 
– спиляні (забиті), слабковидимі, відновлені номери та інші рельєфні 

зображення на різного роду виробах; 
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– матеріали досудового розслідування: протокол огляду місця події 
з додатками: фототаблицями, схемами, планами; матеріали фото-, відеозапису, 
електронні носії із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією 
замків і слідів впливу на них; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних 
з виявленням, вилученням, фіксацією та упакуванням замків: протоколи допитів, 
обшуків, слідчого експерименту; висновки первинних, додаткових, повторних, 
комплексних, комісійних експертиз з додатками (фототаблицями, об’єктами); 

– зразки маркувальних (рельєфних) позначень для проведення експериментів 
та порівняльного дослідження. 

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
Під час проведення експертизи вирішуються наступні питання: 
1. Чи піддавався зміні номер на об’єкті дослідження (зброї, агрегаті 

транспортного засобу тощо)? 
2. Яким був первісний номер на об’єкті дослідження? 
3. Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному 

об’єкті? 
4. Чи були на даному об’єкті маркувальні позначення? 
5. Чи виконане маркування об’єкта із застосуванням конкретних засобів? 
Особливості призначення експертиз 
До проведення експертиз забороняється застосовувати будь-які методи та 

засоби (інструменти), що можуть пошкодити маркувальні позначення та 
завадити встановленню факту внесення змін та первісного їх змісту. 

 
2.1.17. Експертиза слідів транспортних засобів 
 
Завдання експертизи слідів транспортних засобів (слідів шин, коліс тощо) 
Завданнями експертизи слідів транспортних засобів (далі – ТЗ) є: 
– ідентифікація (ототожнення) транспортного засобу (його частин) за 

слідами, залишеними ним на місці пригоди; 
– визначення групової приналежності транспортних засобів (тип, вид, 

модель). 
Завдання з дослідження ТЗ щодо встановлення механізму слідоутворення на 

ТЗ під час дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП), опорній поверхні та 
навколишній обстановці, механізму розвитку ДТП тощо вирішуються під час 
транспортно-трасологічної експертизи (п. 2.15 цього посібника). 

Об’єкти експертизи слідів транспортних засобів 
Об’єктами експертизи є транспортні засоби, сліди, утворені ними, або сліди 

на транспортних засобах.  
Утворені транспортними засобами сліди поділяються на: 
– сліди, залишені ходовою частиною (колесами, гусеницями, полозами); 
– сліди, утворені іншими деталями (бампером, фарами, облицюванням 

радіатора, зовнішніми дзеркалами заднього виду, частинами кабіни чи кузова),  
– сліди, утворені уламками і частками, що відокремилися від транспортного 

засобу (скло, лакофарбове покриття, бруд, паливно-мастильні матеріали тощо); 
– зліпки об’ємних слідів шин і відтиски з поверхневих слідів коліс (смуга 

гуми, рулон паперу із слідами, тощо ); 
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– фотознімки слідів, виготовлені за правилами масштабної вимірювальної 
фотографії; 

– предмети речової обстановки місця події зі слідами транспортних засобів 
(одяг потерпілих, взуття тощо); 

– транспортний засіб; 
– частини або деталі транспортного засобу (шина або шини автомобіля, 

осколки фарних розсіювачів, вказівників поворотів, лобового скла, частини 
лакофарбового покриття тощо; 

– людина або труп, якщо на тілі виявлені сліди ТЗ у вигляді саден та синців 
(призначається комісійна експертиза за участю судово-медичного експерта, який 
виконує роль провідного експерта). 

Питання, що вирішуються експертизою слідів транспортних засобів (слідів 
шин, коліс тощо) 

Перед експертом ставляться наступні питання в залежності від об’єктів 
і предмета дослідження, цілей і завдань дослідження: 

1. Яким видом (типом, моделлю) транспортного засобу залишені сліди? 
2. Якою моделлю шини залишені сліди? 
3. Чи міг даний вид транспорту залишити данні сліди? 
4. Чи залишені сліди (коліс, гусениць, полоз тощо) даним транспортним 

засобом? 
5. Одним і тим же або декількома транспортними засобами залишені сліди? 
6. Чи даною шиною залишені сліди на місці події? 
7. Яким колесом транспортного засобу залишені сліди (правим, лівим, 

переднім, заднім)? 
8. Чи є на даному об’єкті (одязі потерпілого) сліди транспортного засобу? 
9. Чи утворилися сліди на об’єкті в результаті його наїзду (переїзду) 

колесами транспортного засобу? 
10. Чи є знайдений предмет (його фрагмент) (уламки кронштейна, гайки, 

фрагменти фарного розсіювача або вітрового скла, фрагменти лакофарбового 
покриття) частиною наданого для дослідження транспортного засобу? 

11. Чи становили раніше єдине ціле осколки скла, частинки фарби, виявлені 
на місці події і на транспортних засобах? 

12. Який механізм утворення пошкоджень на вітровому склі транспортного 
засобу? 

Надані в переліку питання можуть вирішуватися під час проведення 
комплексного дослідження разом з іншими експертами. 

Особливості призначення експертизи 
Слід звертати увагу на пакування об’єктів-слідоносіїв, що вилучаються при 

огляді місця події та направляються для проведення експертного дослідження, їх 
транспортування для запобігання ушкодженню або знищенню.  

Як що це поверхневий слід колеса транспортного засобу на одязі 
потерпілого, який неможливо вилучити, то потрібно його зафіксувати на одязі 
так, щоб при пакуванні та транспортуванні слід був неушкодженим. 

Також це стосується копій об’ємних слідів протекторів шин транспортних 
заходів. При пакуванні вони повинні бути добре зафіксовані, але спосіб фіксації 
не повинен їх пошкодити. 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    169    — 

2.1.18. Експертиза цілого за частинами 
 
Експертні завдання, що вирішуються експертизою 
Експертними завданнями, що вирішуються експертизою цілого за 

частинами, є: 
– встановлення належності частин монолітному цілому; 
– встановлення належності частин складовому цілому; 
– встановлення належності частин комплектному цілому. 
Об’єкти експертизи 
В якості об’єктів трасологічної експертизи встановлення цілого за його 

частинами надаються: 
– частини монолітних (однорідних) об’єктів (скляні осколки розсіювача 

фари; шматки тканини від штанів і штани; частки газети і газета; шматочок 
металу від стамески і стамеска; відшарований шматочок фарби з автомобіля 
і автомобіль); 

– складові об’єктів (спусковий гачок від пістолета та пістолет; 
автомобільний дверний замок і автомобіль; педаль від велосипеда і велосипед); 

– частини об’єктів, що складають комплектне ціле (піхви і ніж; футляр та 
окуляри); 

– фото-, відеозображення; 
– матеріали досудового розслідування: протокол огляду місця події 

з додатками: фототаблицями, схемами, планами; матеріали фото-, відеозйомки, 
електронні носії із зафіксованою речовою обстановкою місця події, фіксацією 
слідів; протоколи слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з виявленням, 
вилученням, фіксацією та упакуванням слідів: протоколи допитів (у тому числі 
і спеціалістів), обшуків, слідчого експерименту, отримання зразків для 
порівняльного дослідження; висновки первинних, додаткових, повторних 
експертиз з додатками: фототаблицями, об’єктами первинних, додаткових та 
повторних експертиз. 

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи 
На вирішення експертизи цілого за частинами ставляться наступні питання: 
1. В результаті яких дій відбулося розділення цілого на частини? 
2. Чи складали частки паперу, що використовувалися в якості пижа при 

спорядженні патронів, вилучені з місця події, з нецілим аркушем паперу, 
виявленим за місцем проживання підозрюваного? 

3. Чи складали єдине складове ціле двірник, вилучений у підозрюваного, 
з автомобілем потерпілого? 

4. Чи складали єдине комплектне ціле ніж, виявлений при огляді місця події, 
та чохол (піхви), вилучений у підозрюваного? 

Особливості призначення експертиз 
При призначенні експертиз цілого за частинами слід позначати місця 

розділення цілого на частини, що відбулося під час події, та місця розділення під 
час огляду місця події з метою вилучення слідової інформації. 
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2.2. Експертиза зброї та слідів і обставин її використання 
 
Загальні положення 
Експертиза зброї та слідів і обставин її використання – рід криміналістичної 

експертизи, предметом якої є встановлення фактів, пов’язаних із застосуванням 
зброї: ототожнення зброї по слідах на вистріляних снарядах (кулях) і стріляних 
гільзах, визначення джерела походження набоїв і компонентів їх спорядження, 
обставин пострілу (місця, відстані, давності), стану зброї, боєприпасів 
і властивостей їх дії, що проводяться особами (експертами), які володіють 
спеціальними знаннями у галузі експертизи зброї, з метою встановлення 
фактичних даних, які мають значення для справи. 

Предметом експертизи зброї та слідів і обставин її використання є фактичні 
дані (факти, обставини) про технічний стан і якостях зброї, наявності (відсутності) 
тотожності між ідентифікованим об’єктом (зброєю) і ідентифікуючим об’єктом 
(кулями, гільзами), про наявність загального джерела походження компонентів 
спорядження боєприпасів, дані про обставини пострілу (місці, відстані, давності), 
що встановлюються на основі спеціальних знань в галузі експертизи зброї, про 
властивості і закономірності дії стрілецької зброї. 

Об’єкти експертизи зброї та слідів і обставин її використання є зброя, його 
частини, деталі та приладдя; патрони і їх елементи; матеріали, інструменти та 
інші засоби для виготовлення зброї або набоїв і їх спорядження; пошкодження 
і відкладення продуктів пострілу на перешкодах, зброї і стрілку; фактичні дані 
про обставини виготовлення і застосування зброї і патронів, їх зберігання, 
носіння та ін., що містяться в протоколах слідчих дій, додатках до них 
і висновках експертів (судових медиків та ін.). Сюди ж відносяться піротехнічні 
засоби, патрони до них і їх елементи, пневматична, газова зброя та снаряди до 
них і т.п. 

Завдання, що вирішуються експертизою зброї та слідів і обставин її 
використання 

Залежно від завдання, які розв’язує, експертиза зброї та слідів і обставин її 
використання, поділяють на ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні та 
ситуаційні дослідження. 

Ідентифікаційні дослідження. Питання, які вирішують за допомогою 
ідентифікаційної експертизи, є найважливішими під час розслідування 
кримінальних справ, пов’язаних із застосуванням зброї. До ідентифікаційних 
належать дослідження, пов’язані з ототожненням зброї за слідами каналу ствола 
на стріляних снарядах (кулях, шроті, картечі), а також, за слідами деталей 
і частин зброї на стріляних гільзах. До цього виду експертизи належить також 
виявлення відповідності стріляних куль і гільз (експертиза цілого за частинами).  

Класифікаційні дослідження. За їх допомогою вирішують питання стосовно 
належності об’єктів експертизи до певних класифікаційних груп. Суть 
класифікаційних досліджень полягає у визначенні належності об’єкта до 
певного класу зброї за допомогою органолептичного дослідження критеріїв 
вогнепальності (наявності ствола, запального пристрою та пристроїв для 
закривання каналу ствола); встановленні моделі (зразка) досліджуваної зброї та 
патронів; належність порівнюваних патронів до однієї партії випуску; 
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визначенні моделі зброї за слідами на стріляних кулях і гільзах, а також калібр 
мисливської зброї за слідами на шроті та картечі. 

Діагностичні дослідження. Суть діагностичних досліджень полягає 
у визначенні належності об’єкта до певного класу зброї за допомогою 
кількісного дослідження критеріїв надійності його конструкції (здатність 
здійснювати більш як один постріл; наявність у снаряда необхідної вбивчої 
сили); виявленні властивостей і стану зброї та боєприпасів (визначенні 
справності вогнепальної зброї та патронів і придатності їх до стрільби, 
можливості здійснення пострілу зі зброї без натискання на спусковий гачок 
внаслідок технічного стану зброї). До цього виду експертизи належать також 
дослідження з поновлення пошкоджених та знищених (спиляних та забитих) 
маркувальних знаків на зброї. 

Ситуаційні дослідження. Для їх здійснення необхідною умовою є вивчення 
місця події чи певних обставин, за яких було вчинено злочин, наприклад, 
можливості здійснення пострілу без натискання на спусковий гачок у певній 
ситуації (падіння зброї з певної висоти, зачеплення гілкою за спусковий гачок 
тощо), визначення взаєморозташування особи, яка стріляла, потерпілого і зброї 
в момент пострілу.  

Види експертизи зброї та слідів і обставин її використання 
1. Експертиза зброї та бойових припасів до неї: 
– експертиза стрілецької зброї промислового й кустарного виробництва 

(гвинтівок, карабінів, рушниць, автоматів, пістолетів-кулеметів, пістолетів, 
револьверів різних видів, призначень, систем і калібрів тощо); 

– експертиза стрілецької зброї промислового й кустарного виробництва 
з внесеними саморобним способом конструктивними змінами; 

– експертиза саморобних пристроїв, що мають конструктивні ознаки зброї 
чи подібні до неї за зовнішнім виглядом, у тому числі й виготовлені 
з використанням вузлів і деталей зброї промислового й кустарного виробництва; 

– експертиза зброї промислового виробництва, подібної за зовнішнім виглядом чи 
окремими конструктивними елементами до зброї, але така, що має інші принципи 
ураження цілі та (або) джерела енергії (пневматична, газова та ін.); в тому числі й 
об’єкти з внесеними саморобним способом конструктивними змінами; 

– експертиза пристроїв промислового виробництва господарсько-
побутового, виробничого, спеціального призначення, що мають зовнішні ознаки 
чи окремі конструктивні елементи, властиві зброї, або в конструкцію яких ці 
ознаки та елементи внесені саморобним способом; 

– експертиза окремих конструктивних елементів стрілецької зброї та 
пристроїв; 

– експертиза механізмів, частин та деталей стрілецької зброї; 
– експертиза бойових припасів стрілецької зброї промислового виробництва, 

до гвинтівок, карабінів, рушниць, автоматів, пістолетов-кулеметів, пістолетів, 
револьверів різних видів, призначень, систем и калібрів; 

– експертиза бойових припасів стрілецької зброї промислового виробництва 
з внесеними саморобним способом конструктивними змінами; 

– експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки 
боєприпасів стрілецької зброї або подібні до них за зовнішнім виглядом, у тому 
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числі й виготовлені з використанням частин боєприпасів стрілецької зброї 
промислового виробництва; 

– експертиза виробів промислового виробництва, подібних за зовнішнім 
виглядом або окремими конструктивними елементами до боєприпасів 
стрілецької зброї, але такі, що мають інші принципи ураження цілі та (або) 
джерела використовуваної енергії (патрони до газових пістолетів і револьверів, 
патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, тощо); в тому числі й об’єкти 
з внесеними саморобним способом конструктивними змінами; 

– експертиза виробів промислового виробництва господарсько-побутового, 
виробничого, спеціального призначення, що мають зовнішні ознаки чи окремі 
конструктивні елементи, властиві боєприпасам стрілецької зброї, або 
в конструкцію яких ці ознаки та елементи внесені саморобним способом. 

– експертиза окремих конструктивних елементів бойових припасів (гільз; 
куль; картечі; дробу; капсюлів тощо); 

2. Експертиза слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу: 
– експертиза слідів на стріляних кулях, гільзах, картечі, дробу, з метою 

встановлення конкретного екземпляра зброї або конструктивно подібного до неї 
виробу; 

– експертиза встановлення можливості пострілу без натискання на 
спусковий гачок за певних умов; 

– експертиза встановлення обставин та умов використання зброї або 
конструктивно подібних до неї виробів та бойових припасів тощо. 

3. Експертиза холодної зброї: 
– експертиза встановлення належності предметів до холодної зброї; 
– експертиза знарядь і пристосувань, які відповідають стандартним зразкам 

або історично виробленим типам, або незвичні предмети, завдяки яким 
спричиняється колючий, ріжучий, рублячий, ударний або роздроблюючий ефект 
і призначені для нападу та активного захисту, також окремі частини, заготовки 
та напівфабрикати холодної зброї (ножів, кинджалів, кастетів, метальної зброї 
тощо) та подібних за призначенням предметів та пристроїв заводського, 
кустарного та саморобного виготовлення тощо. 

4. Експертиза зброї з некінетичним принципом ураження: 
– експертиза спеціальних засобів активної оборони; 
– експертиза засобів нелетального ураження або інших конструктивних 

подібних до них виробів; 
– експертиза визначення типу, виду, моделі або зразка (для виробів 

промислового виробництва), способу виготовлення та придатності для 
використання за призначенням засобів активної оборони, засобів нелетального 
ураження або інших конструктивних подібних до них виробів тощо. 

5. Експертиза гранатометів: 
– експертиза гранатометів (багаторазового застосування) промислового й 

кустарного виробництва; 
– експертиза гранатометів (багаторазового застосування) промислового й 

кустарного виробництва з внесеними саморобним способом конструктивними 
змінами; 
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– експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки 
гранатометів (багаторазового застосування) чи подібні до них за зовнішнім 
виглядом, у тому числі й виготовлені з використанням вузлів і деталей зброї 
промислового й кустарного виробництва; 

– експертиза частин, механізмів (вузлів) гранатометів (багаторазового 
застосування); 

– експертиза механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), які призводять 
до здійснення пострілу. 

6. Експертиза артилерійської та ракетної зброї: 
– експертиза ствольної вогнепальної зброї (калібру понад 20 мм) промислового й 

кустарного виробництва – гармати (в тому числі безвідкатні) та міномети; 
– експертиза ракетної зброї промислового й кустарного виробництва – 

ракетних, зенітно-ракетних, протитанкових ракетних комплексів, реактивних 
систем залпового вогню (в частині бойових засобів здійснення пуску або 
пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі); 

– експертиза ствольної вогнепальної (калібру понад 20 мм) та ракетної зброї 
промислового й кустарного виробництва з внесеними саморобним способом 
конструктивними змінами; 

– експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки ствольної 
вогнепальної (калібром понад 20 мм) або ракетної зброї, чи подібні до неї за 
зовнішнім виглядом, у тому числі й виготовлені з використанням вузлів 
і деталей зброї промислового й кустарного виробництва; 

– експертиза частин, механізмів (вузлів) ствольної вогнепальної (калібру 
понад 20 мм) та ракетної зброї; 

– експертиза механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), що призводять 
до здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин 
(елементів) до цілі. 

 
2.2.1. Експертиза зброї та бойових припасів до неї 
 
Основними завданнями дослідження зброї та бойових припасів до неї є 

встановлення належності об’єктів до зброї та їх придатності до стрільби, стану 
зброї, боєприпасів і властивостей їх дії. 

Об’єктом експертизи зброї та бойових припасів до неї є зброя, її частини, 
деталі та приладдя; патрони і їх елементи; матеріали, інструменти та інші засоби 
для виготовлення зброї або набоїв і їх спорядження. 

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи зброї та 
бойових припасів до неї 

Питання які вирішуються класифікаційними завданнями судово-балістичної 
експертизи: 

1. Чи вилучений у підозрюваного предмет, є вогнепальною зброєю? 
2. Якщо так, то яка її марка, калібр, модель? 
3. Якщо зброя заводська, які на ній маркувальні знаки і як вони 

характеризують зброю? 
4. Які балістичні якості зброї, зокрема пробивна дія і дальність польоту 

снаряда (кулі, картечі, шроту)? 
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5. Чи є предмети, вилучені у підозрюваного, бойовими припасами до 
вогнестрільної зброї? 

6. Для зброї якої марки, калібру і моделі призначені представлені бойові 
припаси? 

7. До якого різновиду відноситься досліджувана саморобна зброя? 
8. Яким способом і під яку марку, калібр, модель, виготовлений предмет, 

вилучений у підозрюваного? 
9. Які частини зброї заводського виготовлення для виробництва саморобної 

зброї використані? 
10. Чи придатна зброя, що надійшла на дослідження до пострілів? 
11. Чи проводились постріли зі зброї після її останньої чистки? 
12. Як давно проводились постріли зі зброї, що надійшла на дослідження? 
13. Яким снарядом проводились постріли зі зброї, що надійшла на дослідження? 
14. Чи придатна зброя та набої, що надійшли на дослідження, до проведення 

пострілів? 
15. Чи придатні набої, що надійшли на дослідження для стрільби? 
 
2.2.2. Експертиза слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин 

пострілу 
 
Основними завданнями дослідження слідів зброї, слідів пострілу та 

ситуаційних обставин пострілу є ототожнення зброї за слідами на вистріляних 
снарядах (кулях) і стріляних гільзах, встановлення фактів, пов’язаних із 
застосуванням зброї – обставин пострілу (місця, відстані, давності тощо), стану 
зброї, боєприпасів і властивостей їх дії. 

Об’єктом експертизи слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин 
пострілу є вогнепальні пошкодження і відкладення продуктів пострілу на 
перешкодах, зброї і стрілку; фактичні дані про обставини виготовлення 
і застосування зброї і патронів, їх зберігання, носіння тощо. 

Завданням, що вирішуються експертизою слідів зброї і обставин її 
використання є ототожнення зброї за слідами на вистріляних снарядах (кулях) 
і стріляних гільзах, встановлення місця події чи певних обставин, застосування 
зброї у певній ситуації, визначення взаєморозташування особи, яка застосувала 
зброю, потерпілого і зброї в момент пострілу, встановлення дистанції, напрямку 
та місця пострілів, визначення послідовності та кількості пострілів тощо. 

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи слідів зброї, 
слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу: 

1. Чи вистрілювалася надана для проведення дослідження куля (картеч, дріб 
тощо) з гвинтівки (карабіну, рушниці, автомату, пістолету-кулемету, пістолету, 
револьверу тощо)? 

2. Чи складали до пострілу єдине ціле куля та гільза, надані на дослідження? 
3. З якого зразка зброї (системи, моделі, калібру) вистрілювався снаряд 

(картеч, дріб тощо), наданий на дослідження? 
4. Чи є пошкодження на перепоні вогнестрільним? 
5. Снарядом якого виду (кулею, шротом) утворене вогнепальне 

пошкодження на перешкоді? 
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6. Чи могла зброя вистрілити без натиску на спусковий гачок при 
конкретних обставинах, що мали місце в момент події? 

7. У якому напрямку зроблений постріл, що утворив пошкодження? 
8. Яким було взаємне положення зброї і потерпілого в момент нанесення 

йому вогнепального поранення з утворенням пошкоджень на одязі? 
Особливості призначення експертизи зброї та слідів і обставин її 

використання 
Під час розслідування кримінальних проваджень про злочини, пов’язані із 

застосуванням зброї, часто виникає потреба у здійсненні судово-балістичної 
експертизи. Якщо на тілі потерпілого чи на трупі виявлені сліди, що свідчать 
про застосування зброї, призначається комплексна експертиза (судово-медична 
експертиза та експертиза зброї). 

Під час експертизи зброї встановлюють вид, зразок (модель) зброї за 
стріляними кулями, гільзами, слідами пострілу; конкретний екземпляр зброї за 
стріляними кулями та гільзами; справність і придатність до стрільби зброї та 
боєприпасів; однорідність патронів, куль, гільз, шроту, картечі; обставини, 
пов’язані із застосуванням зброї (рикошет кулі; відповідність калібрів зброї 
і патронів, використаних для стрільби; кількість зроблених пострілів; 
місцезнаходження особи, яка стріляла; напрям і дистанцію пострілу; 
взаєморозташування перешкоди і зброї в момент пострілу). 

Усі надані об’єкти повинні мати на упаковці або на прикріплених до них бирках 
індивідуалізувальні позначки (найменування, кількість, місця виявлення, наприклад: 
«шрот, що вилучений з трупа A., 4 шротини»). На предметах з пошкодженнями 
мають бути орієнтувальні позначки (зовнішній, внутрішній бік; верх, низ тощо). 

Для вирішення питань про обставини пострілу (напрямок, дистанція, 
взаємне положення зброї та перешкоди тощо) експертові надаються предмети, 
на яких є сліди пострілу. 

Крім об’єкта дослідження, експертові надсилаються протоколи оглядів, 
слідчих експертиментів, інших слідчих (розшукових) дій, що містять відомості, 
які можуть мати значення для вирішення поставлених питань. Є припустимим 
виклад цих відомостей в постанові (ухвалі) про призначення експертизи. 

Якщо особа, яка призначає експертизу, відчуває труднощі у визначенні 
даних, про які треба повідомити експерта, або у формулюванні питань, їй слід 
проконсультуватись з експертом (спеціалістом). 

Дослідження питань відносно пошкоджень на одязі, пов’язаних 
з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень людині, належить до 
компетенції відділень медичної криміналістики бюро судово-медичної 
експертизи. В окремих випадках (коли визначається дистанція, напрямок 
пострілу тощо) такі питання вирішуються комплексною судово-медичною та 
судово-балістичною експертизою. Провідною установою слід призначити бюро 
судово-медичної експертизи. 

Якщо у провадженні раніше проводились судово-медичні та інші 
експертизи, пов’язані з даною експертизою, експертові надаються акти цих 
експертиз, фотознімки, рентгенограми, схеми тощо. 

Зброю, яка направляється на експертизу, необхідно розрядити. Якщо 
прийомами, які звичайно застосовуються, розрядити її неможливо, то частини 
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ударно-спускового механізму приводяться в положення, яке унеможливлює 
випадковий постріл. На упаковці мають бути зроблені попереджувальні надписи. 

Вилучені об’єкти упаковуються окремо. При цьому повинен бути 
забезпечений захист їх від забруднення, пошкоджень та взаємного контакту 
у процесі транспортування. Дульний зріз зброї закривається чистою білою 
тканиною і обв’язується. 

Зброя та боєприпаси направляються на експертизу слідчим або нарочним. Їх 
пересилка поштою не допускається. 

 
2.2.3. Експертиза холодної зброї 
 
Експертиза холодної зброї – криміналістична експертиза, основним 

завданням якої є встановлення групової належності до холодної зброї – ножів, 
кинджалів, кастетів, метальної зброї та подібних за призначенням предметів та 
пристроїв заводського, кустарного та саморобного виготовлення. 

Основними завданнями дослідження холодної зброї є установлення 
належності до холодної зброї виробів колючої, ріжучої, рублячої, ударно-
роздробляючої дії, способу їх виготовлення, визначення типу, виду, зразка (для 
виробів промислового виробництва) холодної зброї або конструктивно 
подібного до неї виробу тощо. 

Об’єктом експертизи холодної зброї є знаряддя і пристосування, що 
відповідають стандартним зразкам або історично виробленим типам, або 
незвичні предмети, завдяки яким спричиняється колючий, ріжучий, рублячий, 
ударний або роздроблюючий ефект і призначені для нападу та активного 
захисту, також окремі частини, заготовки та напівфабрикати холодної зброї. 

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи холодної зброї 
1. Чи є даний предмет холодною зброєю? 
2. Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить? 
3. Яким способом виготовлено предмет, вилучений у підозрюваного? 
4. До якого зразка належить наданий штик (кортик, шабля тощо)? 
5. Чи є даний предмет заготовкою холодної зброї? 
Особливості призначення експертизи холодної зброї 
При призначенні експертизи холодної зброї холодна зброя та конструктивно 

схожі з нею вироби оглядаються на предмет виявлення на них слідів рук, крові, 
мікрочасток, інших речовин тощо. Щоб не зашкодити і не знищити такі сліди, 
огляд холодної зброї і її упакування проводиться в чистих гумових рукавичках, 
при цьому треба брати її за такі частини, на яких сліди пальців рук не могли 
залишитись – ребра клинка чи упора, вістря клинка і торцева частина рукоятки 
тощо. При цьому необхідно мати на увазі, що найбільша кількість 
мікрочастинок зберігається на основі клинка під упором, у долах, у місцях 
зазублин і дефектів металу на площині клинка. Оскільки досить часто злочинці 
намагаються знищити сліди, що залишились на поверхні холодної зброї, тому 
особливу увагу треба звертати на дослідження внутрішньої поверхні чохла для 
неї, де можуть залишитись частки крові, волокна тканини одягу тощо. 

На тілі людини сліди холодної зброї можуть бути колоті, різані, рубані, 
колючо-ріжучі, розриви тканини, осаднення тощо, в цих випадках призначається 
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комплексна судово-медична експертиза та експертиза холодної зброї. За 
класифікацією слідів в трасології – це сліди ковзання і тиску, але внаслідок 
специфіки живої тканини вони відрізняються від слідів на твердих предметах. 
На відміну від слідів на твердих перепонах сліди на тілі людини менш 
інформативні, оскільки після слідоутворення нерідко змінюють форму та інші 
ознаки. Тому ідентифікація холодної зброї за слідами ковзання (розрубу, 
розрізу) на м’яких тканинах тіла – явище дуже рідкісне. Натомість за слідами на 
хрящах або кістковій тканині, інколи можливо ідентифікувати конкретне 
знаряддя, яким наносились тілесні ушкодження (проводилось розчленування 
тіла). У зв’язку з цим важливо вживати заходів щодо збереження слідів 
пошкодження на кістках і хрящовій тканині. З цією метою сліди розрубу на 
кістках і хрящах вилучають та консервують для чого залучаються судово-
медичні експерти.  

На тканині та матеріалі одягу можуть залишитись сліди металізації, 
забруднення – частки фарби, іржі. Тому предмети (одяг, шматочки тканини 
тощо) із такими слідами на їх поверхні треба вилучати і надсилати на експертизу 
для визначення складу мікрослідів нашарування.  

Виявлена холодна зброя та сліди її застосування можуть містити 
інформацію, що характеризує особу злочинця, його навички, іноді професійну 
належність (наприклад, про знання анатомічної будови тіла і професійні навички 
людини може свідчити розташування ран і спосіб розчленування), а також 
містити інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення 
(наприклад, кількості нанесених ударів, положення особи, яка наносила удари та 
її взаєморозташування по відношенню до особи, якій завдані тілесні 
ушкодження або певних уражених предметів тощо). Порівняльний аналіз слідів 
від холодної зброї з різних місць вчинення злочинів, інколи дозволяє встановити 
факт використання певного виду холодної зброї при вчиненні декількох 
злочинів.  

Після огляду холодна зброя відповідним чином упаковується й опечатується, 
таким чином, щоб при транспортуванні сліди рук, мікрочастки біологічних 
тканин, волокна одягу не були знищені. 

 
2.2.4. Експертиза зброї з некінетичним принципом ураження 
 
Основними завданнями дослідження зброї з некінетичним принципом 

ураження є встановлення належності об’єктів до зброї, спеціальних засобів 
активної оборони, засобів нелетального ураження або інших конструктивних 
подібних до них виробів, визначення їх типу, виду, моделі або зразка (для 
виробів промислового виробництва), способу виготовлення та придатності для 
використання за призначенням тощо. 

Об’єктами дослідження є зброя та подібні до неї пристрої з іншими 
принципами ураження цілі, ніж ураження за рахунок кінетичної енергії 
стріляного снаряда як фізичного тіла – термічний вплив, уражаючі фактори 
електричного струму та інші уражаючі фактори. До таких об’єктів дослідження 
належать нереактивні вогнемети, електрошокові пристрої тощо. 
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Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи зброї 
з некінетичним принципом ураження 

1. Чи є наданий об’єкт зброєю (спеціальним засобом активної оборони)? До 
якого саме типу зброї (спеціального засобу активної оборони) він належить? 

2. Чи є наданий об’єкт вогнеметом? Якщо так, чи є він зброєю? До якого 
саме типу зброї він належить? 

3. Чи є наданий об’єкт електрошоковим пристроєм? Якщо так, чи є він 
зброєю або спеціальним засобом активної оборони? До якого саме типу зброї він 
належить? 

4. Яким способом виготовлено наданий вогнемет (електрошоковий 
пристрій)? 

5. До якого типу, виду, зразка належить наданий вогнемет (електрошоковий 
пристрій)? 

6. Чи придатний наданий вогнемет (електрошоковий пристрій) до 
використання за призначенням? 

7. Якщо ні, то за яких причин? Чи є ця причина наслідком пошкодження 
предмета? Якщо ні, за яких умов можливе використання наданого 
електрошокового пристрою за призначенням? 

 
2.2.5. Експертиза гранатометів 
 
Експертиза гранатометів – це сукупність експертно-дослідницьких заходів, 

спрямованих на вивчення гранатометів, а також їх частин, механізмів (вузлів) та 
їх взаємодії з метою отримання достовірної інформації про надані на 
дослідження об’єкти. 

Предметом експертизи гранатометів є фактичні дані, що встановлюються 
за результатами проведення досліджень конструкції об’єктів, взаємодії їх частин 
і механізмів (вузлів), визначення справності та (або) працездатності, способу 
виготовлення, виявлення дефектів (неправильної взаємодії частин, механізмів 
(вузлів), наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення, та які мають 
значення для справи. 

Об’єктами експертизи є гранатомети багаторазового застосування та 
конструктивно схожі з ними вироби. 

Завдання, що вирішуються експертизою гранатометів 
Основними завданнями дослідження гранатометів є: 
– встановлення належності об’єктів до бойової вогнепальної зброї, 

визначення її типу, виду, моделі або зразка (для виробів промислового 
виробництва); 

– встановлення властивостей та стану об’єктів дослідження (справності, 
придатності до стрільби; 

– встановлення способу виготовлення об’єктів дослідження, виявлення 
дефектів або неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів); 

– визначення наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення; 
– встановлення механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), що призводять 

до пострілу. 
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Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи гранатометів 
1. Чим є наданий на дослідження предмет? 
2. Чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії (виду) 

бойової вогнепальної зброї? 
3. Якщо так, то до якого саме типу, зразку, моделі бойової вогнепальної 

зброї він відноситься? 
4. Яким способом виготовлено наданий на дослідження предмет? 
5. Чи є маркувальні позначення на наданому на дослідження предметі та їх 

призначення? 
6. Чи придатний наданий на дослідження предмет до стрільби? 
7. Чи має наданий на дослідження предмет пошкодження або внесені у його 

конструкцію зміни? 
8. Якщо так, то чи виключають виявлені пошкодження або конструктивні 

зміни можливість здійснення стрільби? 
Особливості призначення експертизи гранатометів 
При проведені експертизи гранатометів, як правило, ставляться питання, 

відповіді на які потребують застосування спеціальних знань різних галузей 
науки, техніки або інших спеціальних знань, в частині встановлення належності 
об’єктів до вогнепальної зброї; стану об’єктів; вивчення пошкоджень об’єктів, 
вирішення питань щодо правильності дій особи; проведення трасологічних 
досліджень та ін. В цьому випадку, як правило, призначається комплексна 
експертиза, а при її призначені та формуванні питань, що ставляться на 
вирішення експертизи, необхідна консультація спеціалістів, які володіють 
спеціальними знаннями та навичками застосування гранатометів. 

 
2.2.6. Експертиза артилерійської та ракетної зброї 
 
Експертиза артилерійської та ракетної зброї – це сукупність експертно-

дослідницьких заходів, спрямованих на вивчення ствольної вогнепальної 
(калібру понад 20 мм), ракетної та реактивної зброї, а також їх частин, 
механізмів (вузлів) та їх взаємодії з метою отримання достовірної інформації 
про надані на дослідження об’єкти. 

Предметом експертизи артилерійської та ракетної зброї є фактичні дані, 
що встановлюються за результатами проведення досліджень конструкції 
об’єктів, взаємодії їх частин і механізмів (вузлів), визначення справності та (або) 
працездатності, способу виготовлення, виявлення дефектів (неправильної 
взаємодії частин, механізмів (вузлів), наявних пошкоджень та можливих причин 
їх виникнення, та що мають значення для справи. 

Об’єктами експертизи артилерійської та ракетної зброї є: 
– гармати (в тому числі безвідкатні) та міномети, а також конструктивно 

схожі зі ствольною бойовою вогнепальною зброєю вироби (калібром понад 
20 мм); 

– ракетні, зенітно-ракетні, протитанкові ракетні комплекси, реактивні 
системи залпового вогню (в частині бойових засобів здійснення пуску або 
пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі) та 
конструктивно схожі з ракетною зброєю вироби. 
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Завдання, що вирішуються експертизою артилерійської та ракетної зброї 
Основними завданнями дослідження артилерійської та ракетної зброї є: 
– встановлення належності об’єктів до бойової вогнепальної, ракетної або 

реактивної зброї, визначення її типу, виду, моделі або зразка (для виробів 
промислового виробництва); 

– встановлення властивостей та стану об’єктів дослідження (справності, 
придатності до стрільби (для артилерійської зброї) або можливості 
використання як засобу ураження (для ракетної зброї); 

– встановлення способу виготовлення об’єктів дослідження, виявлення 
дефектів або неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів); 

– визначення наявних пошкоджень та можливих причин їх виникнення; 
– встановлення механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), що призводять 

до здійснення пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин 
(елементів) до цілі. 

Типові питання, що вирішуються при проведенні експертизи артилерійської 
та ракетної зброї 

– Чим є наданий на дослідження предмет? 
– Чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії (виду) 

бойової зброї (вогнепальної, ракетної або реактивної)? 
– Якщо так, то до якого саме типу, зразку, моделі бойової зброї він 

відноситься? 
– Яким способом виготовлено наданий на дослідження предмет? 
– Чи є маркувальні позначення на наданому на дослідження предметі та їх 

призначення? 
– Чи придатний наданий на дослідження предмет до стрільби (для 

артилерійської зброї) або використання як засобу ураження (для ракетної зброї)? 
– Чи має наданий на дослідження предмет пошкодження або внесені у його 

конструкцію зміни? 
– Якщо так, то чи виключають виявлені пошкодження або конструктивні 

зміни можливість здійснення стрільби (для артилерійської зброї) або 
використання як засобу ураження (для ракетної зброї)? 

Особливості призначення експертизи артилерійської та ракетної зброї 
Як показує практика, під час розслідування правоохоронними органами 

кримінальних проваджень про правопорушення, пов’язаних із застосуванням 
бойової вогнепальної або ракетної зброї, як правило ставляться питання, 
відповіді на які потребують застосування спеціальних знань різних галузей 
науки, техніки або інших спеціальних знань, в частині встановлення належності 
об’єктів до вогнепальної або ракетної зброї; стану об’єктів; вивчення 
пошкоджень об’єктів, вирішення питань щодо правильності дій особи (групи 
осіб, розрахунку); проведення трасологічних досліджень та ін. В цьому випадку, 
як правило, призначається комплексна експертиза, а при її призначені та 
формуванні питань, що ставляться на вирішення експертизи, необхідна 
консультація спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями та навичками 
застосування вогнепальної чи ракетної зброї. 
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2.3. Cудова почеркознавча експертиза 
 

Загальні положення 
Судова почеркознавча експертиза – це дослідження, що має встановлену 

законом процесуальну форму, проводиться експертом на базі спеціальних знань 
у галузі судового почеркознавства відповідно до норм процесуального 
законодавства, що визначають її призначення та проведення, з метою 
встановлення фактів (фактичних даних), що мають доказове значення у справах. 

Предмет почеркознавчої експертизи складають фактичні дані, пов’язані 
з вирішенням судово-почеркознавчих завдань шляхом застосування відповідних 
методик і можуть мати доказове значення у кримінальних, цивільних та інших 
справах. 

Об’єктом судової почеркознавчої експертизи є конкретна почеркова 
реалізація (рукопис), що безпосередньо виконана за допомогою пишучого 
приладу, а також виражена в ній система властивостей почерку. 

Поширеними об’єктами судової почеркозначвчої експертизи є: підписи, 
тексти, короткі записи (буквені, буквено-цифрові, цифрові). 

Завдання, що вирішуються судовою почеркознавчою експертизою 
Судовою почеркознавчою експертизою вирішуються наступні завдання: 

ідентифікаційні, діагностичні та класифікаційні. 
Ідентифікаційні завдання становлять основний обсяг при проведенні 

почеркознавчих досліджень. Їх вирішення передбачає встановлення таких 
фактів: наявності або відсутності тотожності конкретного виконавця 
рукописного тексту, запису або підпису; виконання однією й тією самою або 
різними особами декількох текстів (записів), окремих фрагментів тексту, тексту 
і короткого запису (зокрема, дописки), у деяких випадках, коли підпис має 
переважно буквену транскрипцію, – тексту (запису) і підпису.  

Діагностичні завдання полягають у встановленні зовнішньої обстановки 
і умов письма (факт виконання тексту у незвичній позі, викривленим почерком, 
з наслідуванням чужому почерку або підпису), а також внутрішнього стану 
виконавця (втома, стан збудження або гальмування, психічне захворювання і ін.)  

Класифікаційні завдання пов’язані із встановленням належності почерку 
виконавця до групи почерків, притаманних особам певної статі, віку або типу 
почерків відповідно до прийнятої наукової класифікації досконалості системи 
рухів.  

Питання, що вирішуються при проведенні судової почеркознавчої 
експертизи 

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені на вирішення 
судової почеркознавчої експертизи наведений у «Науково-методичних 
рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень», що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 
08.01.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями): 

1. Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва 
документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою? 

2. Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі 
(документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою? 
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3. Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від 
імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, 
графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою? 

4. Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його 
реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, 
штучних)? 

5 Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від 
імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, 
графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?». 

Приклади формулювання питань, які виносяться на вирішення судової 
почеркознавчої експертизи: 

1. Чи виконаний підпис у кредитному договорі № 196 від 15.05.2016, 
укладеному між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком 
та приватним підприємцем Чербаник Михайлом Михайловичем, який 
знаходиться у графі «Підприємець» та ліворуч від друкованого тексту 
«М.М. Чербаник» Чербаник Михайлом Михайловичем чи іншою особою? 

2. Чи виконано підпис, наявний в нижній частині «Постанови про 
нарахування та виплату одноразової грошової винагороди» №9 від 31 березня 
2001 року після друкованого тексту «Голова (заступник голови) дільничної 
виборчої комісії», Шквара Марією Юріївною, Марунич Іваном Івановичем, 
Приймак Олегом Тарасовичем чи іншою особою? 

3. Чи виконано рукописний текст у вигляді «Автомат АКС № 24719 та набої 
в кількості 100 шт. отримав Моланич І.І» на картці заміннику від 17.01.2018, 
Моланичем Іваном Івановичем чи іншою особою?  

4. Чи виконано підпис від імені Шваб Івана Петровича в графі «Підпис» 
у заповіті від 11 січня 2011 року, що посвідчений секретарем виконкому 
Іванківської сільської ради Кутоші А.К. за реєстровим №107, під впливом 
збиваючих факторів? 

Особливості призначення судової почеркознавчої експертизи 
Суттєвим елементом тактики призначення почеркознавчої експертизи є 

визначення об’єктів, завдання і об’єму дослідження. 
Слідчий, суд можуть призначити судову експертизу тоді, коли у ній виникає 

необхідність і проведення її у даний момент тактично доцільно і можливо (тобто 
якщо зібрані всі необхідні для проведення почеркознавчої експертизи об’єкти). 

Для проведення судової почеркознавчої експертизи рукописних записів та 
підписів надаються виключно оригінали документів. 

У документі про призначення експертизи (залучення експерта) необхідно 
перераховувати всі об’єкти, що направляються на експертизу, із зазначенням 
точного найменування, кількості, інші відмінні індивідуальні ознаки. 
Обов’язково зазначаються документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні 
зразки почерку та (або) підпису особи, яка підлягає ідентифікації. 

Також у документі про призначення експертизи (залучення експерта) слід 
указати на встановлені органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу 
(залучив(ла) експерта), особливі обставини виконання рукописного тексту, які 
могли вплинути на змінення ознак почерку (незвична поза або незвичний стан 
виконавця тощо). Якщо є дані, що виконавцем є особа, у якої порушена 
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координація рухів, про це також слід повідомити експерта. У разі виконання 
рукописного тексту особою похилого або старечого віку потрібно надати 
відомості про рік її народження і стан здоров’я на момент можливого виконання 
об’єкта почерку, що досліджується. 

Усі досліджувані об’єкти й порівняльні зразки мають бути відповідно 
упаковані, опечатані і засвідчені пояснювальним написом та підписом особи, 
яка одержувала зразки. Отримані зразки рекомендовано спаковувати окремо від 
досліджуваних об’єктів. Упаковка добирається з урахуванням особливостей 
об’єктів дослідження і повинна захищати їх від пошкоджень та привнесення 
будь-яких змін під час транспортування й зберігання.  

При отриманні зразків і підготовці матеріалів на судову почеркознавчу 
експертизу ініціатори дослідження насамперед повинні керуватися правилами, 
викладеними в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень (далі – Інструкція) та Науково-методичних 
рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень (далі – Рекомендації), що затверджені Наказом 
Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5.  

При цьому повинні бути створені такі умови, що б забезпечували отримання 
необхідної їх кількості та якості, а також гарантували б безсумнівність їх 
походження. 

Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів 
проваджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) 
експерта), має пред’явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. 

У разі неможливості пред’явити зазначені зразки (смерть виконавця, від’їзд 
тощо) як зразки слід надавати документи, на яких рукописні тексти (підписи) 
достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як 
виконавця досліджуваного рукопису. 

Порівняльний матеріал у вигляді вільних, умовно-вільних та 
експериментальних зразків рукописного тексту та підпису особи, яка підлягає 
ідентифікації необхідно обов’язково надавати у всіх випадках призначення 
судової почеркознавчої експертизи.  

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та 
цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття 
кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не 
пов’язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, 
виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов’язані 
з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та 
є як пов’язаними зі справою, так і не пов’язаними з її обставинами; 
експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням 
органу (особи), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), 
у зв’язку з призначенням такої експертизи. 

Для відібрання зразків почерку та підпису орган (особа), який (яка) 
призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), може залучити спеціаліста. 

Слідчим чи особою, яка відбирає зразки почерку, повинно бути встановлено 
вік особи, що ототожнюється, її національність, рідна мова, та якими мовами 
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вона ще володіє, освіта (де вчилася, скільки років, який навчальний заклад 
закінчила, де навчається тощо), професію, звичну для написання руку, стан 
здоров’я (чи не страждає нервовими чи психічними хворобами), стан зору (чи 
носить окуляри, чи користується окулярами при листуванні), чи має спеціальні 
навички щодо малювання, креслення і т. д., та обов’язково проінформувати про 
це експерта.  

При підготовці порівняльних матеріалів для проведення почеркознавчої 
експертизи дуже важливо підібрати зразки почерку та підписів таким чином, 
щоб у них були із достатньою повнотою відображені ознаки, властиві почерку та 
підпису особи, яка їх виконала.  

Для проведення експертизи зразки надаються лише за умови: 
– їх достовірності, тобто, вони повинні безсумнівно належати особі, зразки 

почерку якої надаються на дослідження; 
– достатньої кількості та відповідної якості. 
Під відповідною якістю зразків розуміється їх зіставлення з досліджуваним 

об’єктом за:  
– писемністю та мовою документу, тобто зразки та досліджуваний рукопис 

повинні бути виконані на одній мові, тому що інша мова передбачає іншу 
писемність із своєрідною будовою букв; 

– часом виконання, тобто зразки та досліджуваний рукопис повинні бути 
виконані в максимально наближений час; 

– за способом і умовами виконання: мається на увазі один і той же матеріал 
письма, пишучий прилад, основа для виконання документу та ж поза, темп, вид 
виконання (скоропис, друковані літери, цифри і т. д.); 

– за змістом, характером та цільовим призначенням: заява, накладна, лист 
(документ подібний досліджуваному). 

Важливо, щоб розрив у часі виконання зразків та досліджуваного документу 
був мінімальним. 

У всіх випадках, коли на експертизу не можуть бути надані зразки почерку, 
які відносяться до того ж періоду, що й досліджуваний документ, а розрив у часі 
значний, експерту обов’язково слід повідомляти відомості про вік, освіту, 
спеціальність, письмову практику, хворобах, що могли б вплинути на почерк 
особи, зразки якої надаються для дослідження. 

Зразки мають бути виконані таким же пишучим приладом (кулькова, перова, 
гелева, капілярна ручки, олівець тощо) і, по-можливості, на такому ж матеріалі, 
що і досліджувані рукописи та підписи, оскільки розбіжності у почерку однієї 
і тієї ж особи у залежності від матеріалів письма можуть бути значними. 

Якщо досліджуваний документ написаний із наслідуванням якомусь шрифту 
(наприклад, креслярському, буквам друкованої форми) або є підозра, що він 
написаний незвичною для письма рукою, необхідно спробувати розшукати 
вільні зразки, які виконані таким же способом. 

Якщо дослідженню підлягає рукописний текст, то вільні та 
експериментальні зразки надаються у вигляді текстів. При дослідженні підписів 
та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) вільні та 
експериментальні зразки надаються як у вигляді відповідних текстів (записів), 
так і у вигляді підписів. 
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Під час вилучення вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано 
досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, 
найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше 
зустрічаються в документах, аналогічних досліджуваному. 

Достатня кількість зразків означає такий їх обсяг, котрий забезпечує 
можливість повного та всебічного зіставлення усіх ознак, які знаходяться 
в рукописі (почерку, підписі), що досліджується. 

При підготовці порівняльного матеріалу для проведення експертизи 
необхідно дотримуватись загального правила: чим менший об’єм рукопису, що 
підлягає дослідженню, тим більше повинно бути порівняльного матеріалу. 

Згідно методики судової почеркознавчої експертизи та експертної практики, 
як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма 
бажано надавати не менше, ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний 
текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису 
надаються за можливістю не менше ніж на 15 документах, експериментальні – 
у кількості не менше 5-8 аркушів. 

Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи 
іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів 
обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку 
передбачуваного виконавця не менше ніж на 10-15 аркушах у вигляді записів 
прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис. Також відбираються 
зразки підпису передбачуваного виконавця, виконаного ним від імені особи, 
підпис якої підлягає дослідженню.  

У разі потреби, експерт має право порушити перед ініціатором проведення 
експертизи клопотання про надання додаткових вільних та (або) 
експериментальних зразків, які б забезпечили повне та якісне проведення 
дослідження. 

Причини неможливості надання певного виду зразків мають бути 
відображені в документі про призначення експертизи (залучення експерта). 

Особливу увагу слід приділяти тактиці відбору експериментальних зразків 
почерку. Дані зразки доцільно відбирати у два етапи. 

На першому – особа, яка ідентифікується, виконує текст на тему, пов’язану 
з розслідуванням провадження, у звичних умовах (сидячи за столом, звичним 
приладдям письма, при нормальному освітленні). 

На другому етапі зразки відбираються під диктовку тексту, аналогічного за 
змістом тому, що досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить 
фрази, слова і цифри, взяті з рукопису, що досліджується. Експериментальні 
зразки можуть бути отримані під диктовку слідчого або судді, чи шляхом 
написання якогось тексту без диктування.  

У разі коли тексти, що досліджуються, і особливо підписи виконувались на 
бланках (касові ордери, квитанції, поштові перекази, платіжні відомості тощо), 
експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках або на папері, 
що розграфлений відповідно до бланка. 

Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером 
документа, експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як 
лінованого, так і нелінованого паперу. 
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Після нанесення 10-15 експериментальних підписів аркуші паперу треба 
міняти. 

Неприпустими є переписування тексту з документа, що досліджується, або 
з машинописного (друкарського) тексту.  

Якщо вбачаються підстави, що виконавець досліджуваного рукописного 
тексту намагався змінити свій почерк (писав незвичною для письма рукою, 
з іншим нахилом тощо), додатково відбираються зразки, виконані таким самим 
чином. 

Якщо дослідженню підлягає рукописний текст, то вільні та 
експериментальні зразки надаються у вигляді текстів. При дослідженні підписів 
та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) вільні та 
експериментальні зразки надаються як у вигляді відповідних текстів (записів), 
так і у вигляді підписів. 

Експериментальні зразки посвідчуються органом (особою), який (яка) 
призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У посвідчувальному написі 
зазначаються прізвище, ім’я та по батькові виконавця, а також особливості 
зразка (написані незвичною для письма рукою, спеціальним шрифтом тощо). 

Призначення судової почеркознавчої експертизи, якщо необхідно дослідити 
велику кількість почеркових об’єктів, має свої особливості. Досліджувані 
об’єкти доцільно розділити на групи (за особами, від імені яких виконано 
підписи, епізодами справи, видами документів тощо) і за кожною групою 
призначити окрему експертизу. Документи кожної групи доцільно 
пронумерувати (у вільних від тексту місцях), вказати один раз у документі про 
призначення експертизи (залучення експерта) назву документа і його 
порядковий номер і надалі посилатись тільки на порядковий номер документа. 

 
 

2.4. Лінгвістична експертиза мовлення 
 

Авторознавче дослідження писемного мовлення 
Наукову основу авторознавчої експертизи становить система знань про 

умови і закономірності мовної поведінки людини, що визначають 
індивідуальність письмової мови, її динамічну стійкість та методи дослідження 
авторства. Вона базується на даних передусім лінгвістики та суміжних з нею 
наук (прикладної лінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, 
соціолінгвістики, психолінгвистики та ін.). 

Предметом авторознавчої експертизи є фактичні дані про особу автора (чи 
виконавця) тексту та умови складання мовного повідомлення, що 
встановлюються експертом на основі спеціальних знань при дослідженні 
документів та інших матеріалів.  

Авторознавчою експертизою вирішуються: 
– ідентифікаційні завдання (встановлення або диференціація) автора 

письмового мовного повідомлення; 
– діагностичні завдання (розпізнання психофізіологічного стану автора 

(виконавця) тексту; встановлення ознак операційної напруги; розпізнання 
патології мовно-розумових процесів); 
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– класифікаційні завдання (встановлення статі, віку, освітнього рівня; 
встановлення професійної належності та соціального стану автора тексту); 

– ситуаційні завдання (встановлення фактів складання тексту 
у співавторстві; факту навмисного викривлення писемного мовлення; складання 
тексту однією, а виконання іншою особою (виконання тексту під диктовку або 
шляхом переписування). 

Об’єктом судової авторознавчої експертизи є текст мовного повідомлення, 
або його фрагмент, як реалізація мовних навичок людини (продукт мовленнєвої 
діяльності людини, відображений у писемній формі). 

Питання, що вирішуються при проведенні судової авторознавчої експертизи 
Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені на вирішення 

судової авторознавчої експертизи, наведений у «Науково-методичних 
рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень», які затверджені Наказом Міністерства юстиції України 
08.01.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями):  

1. Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту? 
2. Чи є певна особа автором декількох різних текстів? 
3. Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами? 
4. Чи даний текст складений кількома авторами? 
5. Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за 

даним текстом? 
6. Якою є основна мова спілкування певної особи – автора даного тексту? 
7. Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) певної особи 

– автора даного тексту? 
8. Чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання тексту 

автором під впливом будь-яких збиваючих факторів? 
9. Чи складено текст документа особою самостійно або під диктування чи 

його виконано шляхом переписування? 
10. Чи складений текст документа зі свідомим перекручуванням ознак 

писемного мовлення? 
Авторознавчою експертизою можуть вирішуватися також інші питання». 
Приклади формулювання питань, які виносяться на вирішення судової 

авторознавчої експертизи: 
1. Чи є автором тексту листа, що починається та, відповідно, закінчується 

словами: «…», Петров А. О.? 
2. Хто саме, Петров Андрій Олександрович чи Іванов Віктор Іванович, є автором 

анонімного листа, що починається та, відповідно, закінчується словами: «…»? 
3. Чи містить текст розписки від імені Іванова Віктора Івановича від 

03.04.2005 ознаки, які свідчать про складання даного тексту у незвичайному 
психофізіологічному стані? 

4. Чи містить текст розписки від імені Іванова Віктора Івановича від 
03.04.2005 ознаки, які свідчать про виконання вказаного тексту під диктовку або 
шляхом переписування? 

5. Однією чи різними особами складені тексти, перший з яких починається 
словами: «…», а останній закінчується словами: «…», в зошиті на 18 аркушів на 
лицевій стороні обкладинки якого зображена розкрита книга? 
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6. Чи складений текст заяви про злочин від 05 квітня 2010 року за підписом 
Іванова Віктора Івановича, яка міститься в матеріалах кримінального 
провадження (т. 3 а.п. 21), спільно з працівниками правоохоронних органів? 

7. Чи є автор та виконавець рукописного тексту від 22.01.2010, який 
починається та, відповідно, закінчується словами: «..», однією або різними 
особами? 

8. Чи володіє автор заяви про злочин від 11 вересня 2013 року та протоколів 
допиту від 26 вересня 2013 року та 02 жовтня 2013 року навичками складання 
офіційних та ділових документів? 

9. Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за 
текстом анонімного листа, що починається та, відповідно закінчується словами: «…»? 

Особливості призначення судової авторознавчої експертиз 
Призначаючи авторознавчу експертизу, слідчий (суд) повинен враховувати її 

можливості та компетенцію експерта-авторознавця.  
Для вирішення поставлених перед ним завдань експерт використовує 

відомості, отримані ним за допомогою спеціальних знань шляхом дослідження 
структурних особливостей тексту (ідентифікаційних ознак мовних та 
інтелектуальних навичок писемного мовлення). Використання спеціальних 
знань під час розслідування та розкриття злочинів посідає важливе місце 
в системі вітчизняного цивільного та кримінального судочинства.  

Особливості підготовки матеріалів та отримання порівняльних зразків для 
проведення судової авторознавчої експертизи 

Успішність судово-авторознавчого дослідження писемного мовлення багато 
в чому залежить від належної підготовки та оформлення матеріалів. 

У «Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень», які затверджені Наказом 
Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) 
йдеться про те, що вирішення питань, поставлених перед авторознавчою 
експертизою, можливе за наявності обсягу досліджуваного тексту орієнтовно не 
менше ніж 100 слів. Разом з тим, слід зазначити, що головним критерієм 
придатності тексту для експертного дослідження є не його обсяг, а інформаційна 
значущість, тому, за умові відповідності цьому критерію, авторознавче 
дослідження може проводитися і за меншими за обсягом текстовими 
матеріалами. 

Повідомляючи, який документ надається на дослідження, потрібно 
вказувати, з яких слів починається та якими словами він закінчується, а якщо на 
експертизу надається частина (фрагмент) тексту, то потрібно вказати, що 
дослідженню підлягає саме частина, а не весь текст. 

Можливості судово-авторознавчої ідентифікації значною мірою обумовлені 
якістю та кількістю порівняльного матеріалу, іншими словами – його 
інформативністю в плані завдань експертизи. 

Інформативність порівняльного матеріалу залежить від двох умов: по-перше, 
від того, наскільки повно відображені в зразках особливості мовленевої 
поведінки особи, що перевіряється, в тій конкретній ситуації спілкування, в якій 
створювався текст, і, по-друге, від співставності зразків і досліджуваного тексту 
за характеристиками порівнюваних комунікативних ситуацій.  
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Під час підготовки матеріалів для проведення авторознавчої експертизи 
з метою встановлення авторства орган (особа), який (яка) призначив (-ла) 
експертизу (залучив(-ла) експерта), повинен(на) зібрати вільні, умовно-вільні та 
експериментальні зразки писемного мовлення особи, яка підлягає ідентифікації. 

Органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), 
необхідно позначити кожний зразок, тобто вказати, що це вільний, умовно-
вільний або експериментальний зразок писемного мовлення певної особи 
(вказати її прізвище, ім’я, по батькові), та посвідчити це своїм підписом. 

Вільні зразки писемного мовлення – це тексти, складені особою (особами), 
що підлягає (підлягають) ідентифікації, в обставинах, які не стосуються справи, 
в якій призначена експертиза, і до її порушення. Такі зразки повинні відповідати 
досліджуваному тексту:  

– за тематичною спрямованістю, мовою, якою його складено, і, по 
можливості, за часом складання;  

– за характером документа, виходячи з його призначення і сфери 
використання (доповідна записка, особистий лист, скарга, нарис, наукова стаття, 
коментар тощо);  

– за іншими суттєвими обставинами, які могли вплинути на формування 
ознак писемного мовлення (стан автора, якщо відомо, що автор досліджуваного 
тексту в період його створення перебував у незвичайному для нього стані, то 
бажано представити зразки, складені автором в аналогічному стані).  

Найсуттєвішою вимогою, що пред’являється до вільних зразків писемного 
мовлення, є достовірність їх походження, тому для встановлення умов створення 
цих зразків необхідно провести опитування підозрюваного (обвинуваченого) 
і свідків та зафіксувати його результати в протоколі, а кожний зразок повинен 
бути посвідчений його автором і слідчим (судом). 

Важливим є питання і щодо кількості вільних зразків писемного мовлення, 
яка є достатньою для вирішення поставленого перед експертами 
ідентифікаційного завдання. Тут потрібно враховувати наступне: 1) чим менший 
обсяг досліджуваного тексту, тим більше текстів-зразків необхідно надати для 
проведення порівняльного дослідження; 2) чим менш співставні (в межах 
певного функціонального стилю) зразки з досліджуваним текстом за цільовим 
призначенням, темою, часом складання, характером повідомлення, адресатом, 
тим в більшій кількості їх потрібно надати.  Загалом, експертна практика вказує 
на те, що якщо в досліджуваному тексті є достатньо за обсягом 
в інформативному та ідентифікаційному плані мовного матеріалу, то тексти-
зразки, складені в тому ж стилі, необхідно надати не менше, ніж на  
25-30 аркушах. Разом з тим, слід зазначити, що досить часто на експертизу 
надаються зразки в значно меншій кількості, але, за рахунок їх співставності за 
вказаними вище параметрами з досліджуваним текстом, вони є достатніми для 
ідентифікації автора, а отже саме комунікативна та стилістична однорідність 
порівнюваних текстів є важливою умовою ефективності ідентифікаційного 
дослідження.  

Умовно-вільні зразки – це тексти, складені особою (особами), що підлягає 
(підлягають) ідентифікації, в зв’язку з провадженням, що розслідується 
(пояснення, скарги, заяви, допит, усні пояснення тощо), або після відкриття 
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провадження (після складання тесту, що досліджується), але не спеціально для 
експертизи. 

Експериментальні зразки – це тексти, складені особою (особами), що 
підлягає (підлягають) ідентифікації, за пропозицією та в присутності слідчого 
або судді спеціально для проведення судово-авторознавчої експертизи. 
Перевагою цих зразків є їх достовірність, яка забезпечується тим, що вони 
виконуються в присутності слідчого (судді), а також можливість виконання їх 
з врахуванням досліджуваної ситуації письмового спілкування, що забезпечує 
стилістичну однорідність порівняльного матеріалу з текстом документа, який 
підлягає дослідженню.  

Доцільною є схема відбору експериментальних зразків, в якій особа, яка 
перевіряється, спочатку складає твір на самостійно обрану тему, дотримуючись 
лише форми писемного мовлення в межах певного стилю (заява, скарга, 
розписка і т.п.) і мови повідомлення, на які вказує слідчий (суддя), а потім 
самостійно складає текст на тему, запропоновану слідчим (суддею), 
з дотриманням особливостей досліджуваної комунікативної ситуації письмового 
спілкування (цільового призначення, форми писемного мовлення, характеру 
комунікації, адресата).  

Мінімальний обсяг кожного зразка орієнтовно 100 слів. Якщо текст зразка 
виявився меншим за мінімальний, відбираються зразки у вигляді текстів на інші 
теми. За клопотанням експерта можуть відбиратися експериментальні зразки, які 
за стилем і деякими іншими характеристиками відрізняються від тексту 
документа, що досліджується. 

При визначенні характеру й обсягу експериментальних зразків орган (особа), 
який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), враховує, наскільки 
повно зібрані вільні та умовно-вільні зразки, і поповнює їх нестачу за рахунок 
експериментальних зразків. 

Загальний обсяг експериментальних зразків має складати не менше ніж 
5 самостійно складених текстів на вільну тему, а також на тему, близьку до теми 
досліджуваного тексту. 

Остаточно достатність (та якість) порівняльного матеріалу оцінює експерт 
з урахуванням конкретної експертної ситуації і, у разі потреби, має право 
порушити перед ініціатором проведення експертизи клопотання про надання 
додаткових вільних та (або) експериментальних зразків писемного мовлення, які 
б забезпечили повне та якісне проведення дослідження. 

Якщо ініціатором проведення експертизи не виконуються зазначені вимоги, 
експерт має право повернути надіслані матеріали без виконання. 

Якщо в розпорядженні слідчого (суду) є лише умовно-вільні чи 
експериментальні зразки, а вільні з якихось причин знайти неможливо, то про це 
повинно бути зазначено в постанові (ухвалі) для того, щоб експерт не направляв 
клопотання про їх надання.  

Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання 
такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність та стійкість 
ознак в досліджуваному об’єкті і зразках. 

Всі досліджувані об’єкти й зразки мають бути відповідно упаковані, 
опечатані та засвідчені у передбаченому законодавством порядку. Якщо 
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в матеріалах справи є дані про особливості виявлення, вилучення, зберігання 
об’єктів дослідження або про інші обставини, що могли вплинути на їх 
властивості та ознаки, про них слід зазначити в документі про призначення 
експертизи (залучення експерта) та надіслати засвідчені належним чином копії 
протоколів процесуальних дій в експертну установу (експертові). 

За результатами проведення дослідження складаються висновки судової 
авторознавчої експертизи у категорично позитивній, категорично негативній, 
імовірно позитивній, імовірно негативній формах, а також у формі ВПН 
(вирішити питання неможливо). 

У разі невиконання клопотання експерта про надання об’єктів дослідження, 
додаткового порівняльного матеріалу або невиконання інших дій, пов’язаних 
з проведенням експертизи, складається повідомлення про неможливість надання 
висновку.  

Семантико-текстуальне дослідження мовлення 
Семантико-текстуальне дослідження мовлення – це підвид експертизи 

писемного мовлення, яка проводиться з метою встановлення об’єктивного 
змісту, стилістичних та інших мовних особливостей тощо письмового або 
усного (зміст якого надано у вигляді текстового відтворення) текстів та окремих 
їх компонентів (фрагментів, висловлювань, термінів, понять, слів та 
словосполучень), що мають значення для справи. 

Предмет і завдання семантико-текстуального дослідження 
Предметом семантико-текстуальної експертизи є фактичні дані про мовні 

особливості тексту (письмового або усного, зміст якого надано у вигляді 
текстового відтворення), понять, окремих слів та словосполучень, що 
встановлюються експертом на основі спеціальних знань під час дослідження 
документів та інших матеріалів.  

Семантико-текстуальною експертизою мовлення вирішуються завдання, 
що стосуються об’єктивного змісту тексту (промови) в цілому, окремих його 
фрагментів, висловів та слів у соціальному контексті та з урахуванням 
особливостей їх стилістичного оформлення тощо.  

Об’єктом семантико-текстуальної експертизи може бути як текст, так 
і його фрагменти, окремі висловлювання, поняття, слова, написи тощо.  

Якщо постає задача здійснити семантико-текстуальну експертизу усного 
мовленнєвого повідомлення, то замовник експертизи разом із цифровим записом 
мовлення має надати дослівне текстове відтворення його змісту (стенограму), 
виконане власними засобами. 

Крім того, слід зазначити, що відповідно до п. 2 Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 
08.10.1998 № 53/5 зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України 
у від 10.01.2019 № 83/5, дослідження будь-яких зображень (малюнків, фото), 
якщо їх оцінка потребує спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки і т. 
ін., виходить за межі судово-лінгвістичної експертизи. 

Разом з тим, популярність комп’ютерно-опосередкованої комунікації зумовила 
виникнення та активне поширення у публічному інтернет-просторі текстових 
матеріалів із використанням різних ілюстрацій (креолізованих текстів). Такі ж тексти 
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часто зустрічаються у жанрі плаката, коміксу, в різних Інтернет-публікаціях. Всі вони 
становлять єдине візуальне, структурне і змістове ціле, що потребує аналізу даних 
текстових матеріалів у контексті їх невербальної складової. Вказані тексти можуть 
бути об’єктами судової семантико-текстуальної експертизи лише за умови, якщо 
зміст їх невербальної складової є загальновідомим і його оцінка не потребує 
спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки і т. ін.  

Питання, що вирішуються при проведенні судової семантико-текстуальної 
експертизи 

У «Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень», які затверджені Наказом 
Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), 
наведений такий орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені на 
вирішення судової семантико-текстуальної експертизи:  

1. Які значення мають слова, словосполучення, фрази, зафіксовані 
в досліджуваному тексті? (мається на увазі певні конкретно визначені 
замовником слова, словосполучення, фрази ). 

2. Яким є об’єктивний зміст досліджуваного словосполучення, речення, 
тексту, групи текстів? 

3. Чи містяться у тексті висловлювання, виражені у формі закликів до 
певних дій (вказати, яких саме)? Якщо так, то чи є ці заклики публічними (або 
який характер та форму мають ці заклики)? 

4. Чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного характеру 
щодо певної фізичної або юридичної особи? 

5. Чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру щодо певної 
особи? 

6. Чи є висловлювання фактичним твердженням або оціночним судженням? 
Вказане коло питань, що вирішується експертами-лінгвістами, не є 

вичерпним. Під час проведення семантико-текстуальної експертизи можуть 
вирішуватись і інші питання, що стосуються її предмета.». 

Варто зауважити, що зміст питань, наведених вище, знаходяться на стадії 
доопрацювання, оскільки вони не достатньо повно розкривають зміст завдань, 
які стоять сьогодні перед семантико-текстуальною експертизою. 

Приклади формулювання питань, що виносяться на вирішення судової 
семантико-текстуальної експертизи: 

1. Яким є об’єктивний зміст тексту (промови певної особи (осіб), 
висловлювань певної особи (осіб)), наявного у наданих на дослідження 
матеріалах? 

2. Яке смислове навантаження має частина речення «…» у абзаці другому 
частини першої статті 5 Договору від 05.08.2016? 

3. Чи випливає з усього тексту шлюбного договору, та п. 6 зокрема, що не 
зважаючи на те, що трикімнатна квартира, яка розташована за адресою: м. Київ, 
вул. Данькевича, будинок № 12, квартира № 8, зареєстрована на ім’я  
Петрова В.І., саме Іванова Т.М. є платником по договору споживчого кредиту 
укладеного 05.08.2015? 

4. Чи випливає з об’єктивного змісту листа, який починається зі слів «…» та 
закінчується словами «…» те, що в ньому йдеться про передачу адресату певної 
інформації? 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    193    — 

5. Чи є тотожними поняття «власні рахунки» та «рахунки інших 
отримувачів» з урахуванням тексту договору від 05.12.2009? 

6. Чи є записи прізвищ в копіях документів ідентичними? 
7. Чи містяться у текстах наданих на дослідження договорів змістові 

суперечності?  
8. Яким є тлумачення терміну «загального планування», виходячи із 

побудови роз’яснювальної конструкції у дужках? 
9. Чи відповідає текст Договору від 15.03.2017 за своїми побудовою, 

змістом, стилістичним оформленням стандартам офіційно-ділового листування? 
10. Чи використані в даному тексті фрагменти іншого конкретного тексту? 
11. Чи відповідає зміст викладу показів в якості свідків Г. В. Іванова та  

І. В. Петрова у постанові про порушення кримінальної справи від 
10.12.2017 змісту тексту протоколу допиту свідка І. В. Петрова від 22.12.2017? 

12. Чи містяться в тексті СМС повідомлень, які викладені на аркуші 
провадження 44-46, тексті повідомлення розміщеного на соціальній сторінці 
«Фейсбук», що відтворено на аркуші провадження 41, а також на аудіо записі, 
який міститься в конверті на аркуші провадження 117, під назвою «Марія» 
погроза вбивством, погроза життю і здоров’ю, а також погроза насильством або 
знищенням майна? 

13. Чи міститься в тексті висловлювання, виражені у формі відкритої або 
завуальованої погрози вбивства або настання для особи небажаних для неї 
наслідків матеріального, службового або особистого характеру? 

14. Чи наявні в мовленні Іванова С. П., які містяться на представленому для 
експертизи оптичному диску «Verbatim» DVD-R, 4.7 Gb» у файлах 
«2017_05_08_1», «201_08_09_12», «2017_07_08_1», зміст якого викладений 
у протоколі огляду від 12.05.2018, висловлювання, виражені у формі пропозиції 
надання Сидорову С.Л. якихось грошових коштів? 

15. Чи міститься у тексті висловлювання, виражені у формі пропозиції 
вступити в статевий зв’язок, наполегливі пропозиції, поєднані з обіцянками 
створити кращі матеріальні або службові умови? 

16. Чи містяться в наданому на експертизу аудіовізуальному творі заклики 
до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/ або розпалювання 
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті?  

17. Чи містяться у текстових матеріалах газет, а саме у публікаціях під 
назвою «…», а також у текстах наліпок червоного кольору з текстом 
«Компартия Украины Борись с фашизмом! Долой Президента!», «Компартия 
Украины Власть тебя не слышит? Бери оружие!», висловлювання, виражені 
у формі закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону 
України, вчинення терористичних актів? Якщо так, то чи є ці заклики 
публічними? 

18. Чи містяться у промові Іванова Л.П., виголошеній ним на мітингу 
12.02.2017 ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі?  

19. Чи є лофгічно-послідовний зв’язок між телефонними розмовами, які 
відбулися між Г. П. Івановим та І. А. Петровим 10.12.2010 в 10.20.11, 12.12.2010 
в 11.50.12, 14.12.2010 в 10.02.21 (знаходяться у флеш накопичувачі «SP Silicon 
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Power 8 GB» і зафіксовані у протоколі про результати зняття інформації 
з телекомунікаційних мереж від 02.03.2017 року т. № 1 а.с. 174-178 
кримінального провадження), між Г. П. Івановим та підлеглим – 12.12.2010 
в 12.15.35 (знаходиться у флеш накопичувачі «SP Silicon Power 8 GB» 
і зафіксована у протоколі про результати зняття інформації 
з телекомунікаційних мереж від 03.03.2017 року т. № 2 а.с. 150 кримінального 
провадження)? 

20. Чи містять текстові матеріали та відеосюжет, надані для експертизи, 
інформацію про причетність Іванова Г. П. до фабрикування кримінальних 
справ? 

21. Чи містяться у промовах Іванова В. П., які наявні у відео-звукозаписах на 
дисках: DVD-R диск «TDK 4,7 gb 120-min» з відеофайлом формату тр4, який має 
назву «…» , DVD-R диск «TDK 4,7 gb 120-min» з відеофайлом формату тр4, 
який має назву «…»; DVD-R диск «TDK 4,7 gb 120-min» з відеофайлом формату 
тр4, який має назву «…» висловлювання, в яких містяться ознаки пропаганди 
культу насильства та жорстокості, а саме вбивства бездомних собак, а також 
містяться заклики чи інші види спонукання інших осіб до скоєння незаконних 
дій, а саме вбивства собак, якщо так, то в яких саме промовах містяться такі 
висловлювання? 

21. Чи містить висловлювання Іванова В. П. у публікації під назвою «Хто 
такий Петров?», розміщеній ним на його сторінці соціальній мережі «Facebook» 
елементи мовних засобів, які мають брутальну, принизливу чи непристойну 
форму? 

22. Чи міститься в тексті публікації під назвою «…» інформація негативного 
характеру щодо народного депутата Іванова Г. П. та чи викладена вона у формі 
фактичного твердження або оціночного судження?  

23. Чи містяться в тексті публікації під назвою «…» висловлювання 
образливого характеру щодо особи І. М. Петрова? 

24. Чи є текстовий матеріал наданого на дослідження відеозапису рекламою 
певної продукції? 

25. Чи містить текст рекламного ролика твердження та порівняння з іншою 
продукцією, що дискредитують продукцію інших виробників? 

Особливості призначення судової семантико-текстуальної експертизи 
Призначаючи семантико-текстуальну експертизу, слідчий (суд) повинен 

враховувати її можливості и компетенцію експерта-лінгвіста. Для вирішення 
поставлених перед ним завдань експерт використовує відомості, отримані ним за 
допомогою спеціальних знань у галузі лінгвістики та інших суміжних з нею 
галузей наукового знання (прикладної лінгвістики, етнолінгвістики, 
лінгвокультурології, соціолінгвістики, психолінгвистики та ін.), а також 
посібники, академічні наукові праці, словники, довідники та інші наукові 
джерела та спеціальну літературу. 

У даному контексті слід зазначити, що згідно із п. 2.3 Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ 
Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 р. № 53/5») експерту 
забороняється з’ясування питань права. Разом з тим, з огляду на те, що орган 
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(особа), який (яка) призначає судово-лінгвістичну експертизу (залучає експерта), 
звертається по допомогу саме тому, що не може об’єктивно оцінити зміст тексту 
або його окремих фрагментів, питання до експерта можуть бути поставлені 
у формі правових кваліфікацій, але експерт у галузі судово-лінгвістичної 
експертизи повинен при цьому, не виходячи за межі своїх спеціальних знань 
(базових та отриманих під час спеціальної підготовки), знайти у довідковій та 
іншій літературі тлумачення юридичних термінів, що містяться в поставлених 
питаннях, та відповісти про наявність чи відсутність висловлювань, які за своїм 
змістом підпадають або можуть підпадати під зазначені тлумачення. При цьому 
необхідно враховувати контекст досліджуваного мовленнєвого повідомлення. 
Висновок експерта за результатами таких досліджень не є правовою 
кваліфікацією, а тільки роз’ясненням об’єктивного значення інформації, що 
міститься в тексті, з позицій спеціальних знань у галузі судово-лінгвістичної 
експертизи. Даний висновок, як і інші, є лише джерелом доказів. 

В якості невербального контексту при проведенні лінгвістичної семантико-
текстуальної експертизи можуть використовуватися відомості, наявні 
у постанові, ухвалі або листі ініціатора проведення експертизи, загальновідомі 
дані, дані, які широко висвітлюються у засобах масової інформації і не 
викликають сумніву, аксіоматичні відомості, які мають бути засвоєні під час 
отримання загальної освіти та інше. 

Що ж стосується жестів, міміки, то враховувати їх як невербальний 
макроконтекст до усного мовлення можна тільки, якщо вони знов-таки 
загальноприйняті, загальновідомі (наприклад, промовець вказує пальцем на 
конкретний предмет, конкретну особу, хитає головою на знак згоди чи незгоди 
з чимось тощо). 

Проведення семантико-текстуальної експертизи, як і авторознавчої, також 
передбачає низку дій і рішень слідчого та суду, а саме: прийняття рішення щодо 
проведення експертизи, вибір експертної установи або експерта, підбір об’єктів 
дослідження, оцінка наукової достовірності й доказового значення виконання 
експертизи. 

Особливості підготовки матеріалів для отримання порівняльних зразків для 
проведення судової авторознавчої експертизи 

Повідомляючи, який текст (письмовий чи усний) надається на дослідження, 
потрібно вказати, з яких слів починається та якими словами він закінчується, а 
якщо на експертизу надається частина (фрагмент, висловлювання) тексту, то 
потрібно вказати, що дослідженню підлягає саме частина (висловлювання), а не 
весь текст, та процитувати його, або вказати, з яких слів він починається та 
якими словами закінчується, але, разом з тим, надати текст у повному його 
викладі включно із досліджуваним фрагментом (висловлюванням).  

У випадку, коли на дослідження надається усномовленнєві тексти (промови, 
інтерв’ю, розмови), замовник проведення семантико-текстуальної експертизи, разом 
із їх аудіо- чи відеозаписом, зафіксованим на будь-якому носії інформації, надає 
дослівне текстове відтворення (стенограму) змісту об’єктів дослідження 
з відповідними вказівками на важливі для інтерпретації змісту екстралінгвістичні 
фактори (сміється, плаче, кричить, штовхає, хитає головую і т.п.) та наявність 
у висловлюваннях учасників аудіо- відеозаписів нерозбірливих слів або висловів. 
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На дослідження можуть надаватися якісні копії текстових матерів або 
скриншоти веб-сторінок інтернет-сайтів. 

Усі досліджувані об’єкти мають бути відповідно упаковані, опечатані та 
засвідчені у передбаченому законодавством порядку.  

 
 

2.5. Технічна експертиза документів 
 
Загальні положення 
Технічна експертиза документів (далі ТЕД) – це дослідження документу, що 

проводиться у процесуальній формі та за дорученням органу розслідування або 
суду з метою встановлення способу його виготовлення, наявності в ньому змін 
та способу їх внесення, виявлення слабковидимих чи невидимих текстів, та 
ідентифікації знарядь і матеріалів, що використовувались для виготовлення 
документу чи внесення в нього змін. 

Предметом технічної експертизи документів є фактичні дані, пов’язані 
з виготовленням (виконанням) документів, внесенням змін до їх змісту, 
встановленням змісту документів, ототожненням матеріалів та засобів. Зазначені 
дані встановлюються на основі спеціальних знань у галузі технічного 
дослідження документів. 

Об’єктом технічної експертиза документів є: 
– документи: грошові знаки, які знаходяться чи знаходилися в офіційному 

обігу; проїзні документи (квитки на проїзд будь яким транспортом та на 
перевезення вантажу); знаки поштової оплати (поштові марки, конверти 
з марками, листівки з марками тощо); білети тиражних та миттєвих лотерей; 
документи що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж; документи, що 
обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні, марки 
податкові, митні, акцизні, поліси страхування, ліцензії інші документи та цінні 
папери, передбачені чинним законодавством); 

– вироби з матеріалів, призначених для виготовлення документів (папір, 
матеріал письма (чорнило, паста для кулькових ручок, фарба тощо), 
копіювальний папір, стрічки для знакодрукувальних апаратів); 

– технічні засоби, призначені для виконання реквізитів (пишучі прилади, 
знакодрукувальні (знакосинтезуючи) пристрої, засоби розмножувальної техніки, 
друкуючі форми); 

– речовини (вироби), призначені (використані) для зміни змісту документів 
(паста-штрих, папір, що корегує, засоби для видалення плям і тому подібне);  

– предмети, що не є документами в прямому сенсі цього слова, досліджувані 
за методиками, розробленими для типових об’єктів ТЕД, – вироби з різних 
матеріалів: дерева, металу, кераміки, тканини, хутра, шкіри (шкірки) і тому 
подібне, на яких необхідно виявити слабковидимі або невидимі записи, відтиски 
штампів, встановити природу барвної речовини, якими виконані записи на 
предметах; 

– вироби з паперу і картону (тара, мотузки, вироби санітарно-гігієнічного 
призначення, для упаковки і обгортання, деталі промислово-технічних 
і побутових виробів).  
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Об’єкти технічної експертизи документів поділяються на дві групи: ті, що 
перевіряються та порівняльні. 

Об’єкти, що перевіряються це: 
– документи, відношення яких до події визначається за результатами 

експертизи; 
– документи, що залучаються до провадження; 
Порівнювальні об’єкти це: 
– зразки, надані експерту особою або органом, що призначили експертизу, 

що поділяються на вільні, умовно-вільні та експериментальні, в окремих 
випадках зразки, що вміщені до інформаційно-довідкових колекцій; 

– зразки, виготовлені експертом у ході проведення дослідження. 
Задачі технічної експертизи документі 
При проведенні технічної експертизи документів вирішуються діагностичні, 

ідентифікаційні і класифікаційні задачі.  
Діагностичні задачі 
Діагностичне дослідження полягає у виявленні сутності конкретно взятого 

для вивчення об’єкта за його ознаками, віднесенні його до певного класу, виду, 
типу, шляхом встановлення:  

– способу виготовлення документа;  
– часу виготовлення документа або його окремих частин;  
– факту і способу внесення змін в документ; 
– виявлення первинного змісту документа; 
– природи та родової (видової) належності матеріалів документа (чорнил, 

паст кулькових ручок, паперу тощо); 
– хронологічної послідовності нанесення штрихів, що перетинаються; 
– способу нанесення відбитків печатки та штампу; 
– виду кліше печатки та штампу; 
– способу виготовлення печатки та штампу тощо. 
Класифікаційні задачі 
– встановлення факту належності конкретного об’єкту до певної групи 

відповідно до існуючої класифікації (класу, типу, марки, моделі друкарських 
машин, копіювального апарата, знакодрукувального (знакосинтезуючого) 
пристрою тощо). 

Ідентифікаційні задачі 
– встановлення приналежності частин одному документу ;  
– ідентифікація технічних засобів, що були використані для виготовлення 

документів або внесення в них змін;  
– ідентифікація виробів і матеріалів, що були використані для виготовлення 

документів або внесення в них змін.  
 
2.5.1. Види технічної експертизи документів 
 
У відповідності до особливостей мети дослідження та безпосередніх його 

об’єктів в технічному дослідженні документів виділяють два види:  
– експертиза реквізитів документів; 
– експертиза матеріалів документів.  



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    198    — 

У кожному виді ТЕД за тим же принципом виділені її підвиди та різновиди. 
Експертиза реквізитів документів 
Об’єктами експертизи реквізитів документів є реквізити документів та 

технічні засоби, що використовують для виготовлення документів, для внесення 
змін в їх зміст. Реквізити документів за способом виконання поділяються на: 

– рукописні реквізити (тексти, короткі записи, підписи); 
– відтиски друкарських форм (відбитки печаток і штампів, відтиски 

поліграфічних форм, машинописні тексти, тексти, що виконані на принтерах, 
телеграфних касових та інших знакодрукуючих апаратах); 

– наклеєні реквізити (фотознімки, марки, ярлики). 
Технічні засоби, призначені для виконання реквізитів в документах можна 

поділити на дві групи: 
– пишучі пристрої (пір’яні ручки, кулькові ручки, фломастери, олівці); 
– друкарські форми (кліше, форми поліграфічної продукції, знакодрукуючі 

(знакосинтезуючі) пристрої, поліграфічна та розмножувальна техніка).  
Основними задачами технічної експертизи реквізитів документів є: 
– встановлення способу виконання реквізитів документів; 
– встановлення фактів і способів внесення змін до документів (підчистка, 

травлення, дописка, переклеювання фотокарток тощо) та виявлення їх 
первинного змісту; 

– виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або 
невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах; 

– встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами; 
– встановлення цілого за частинами документа; 
– визначення абсолютної давності виготовлення документу (час виконання 

документу, що визначається роками, місяцями, днями); 
– визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів 

(встановлення дописок, додруківок), а також послідовності нанесення штрихів, 
що перетинаються; 

– встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням 
копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки. 

У відповідності до класифікації реквізитів за способом їх виконання: 
а) за задачами експертизи рукописних об’єктів можуть бути сформовані 

такі питання: 
1. Яким способом виконані записи (пишучим пристроєм чи із застосуванням 

копіювально-множної техніки, шляхом монтажу)? 
2. Пишучим приладом якого роду (виду) виконані записи? 
3. Чи виконаний підпис з попередньою технічною підготовкою, за 

допомогою факсиміле? 
4. В якій послідовності нанесені штрихи рукописних записів та інші 

реквізити, що перетинаються ? 
5. Чи піддавалися зміні рукописні записи шляхом дописки, домальовки 

окремих штрихів, виконання одних штрихів поверх інших ? 
6. Чи вносилися зміни в рукописні записи шляхом підчистки? 
7. Чи вносилися зміни в рукописні записи шляхом травлення (змивання)? 
8. Який зміст записів, видалених шляхом: травлення, підчистки тощо? 
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9. Який зміст заклеєних записів? 
10. Який зміст залитих, закреслених, замазаних записів? 
11. Який зміст вдавлених записів? 
12. Який зміст вицвілих записів? 
13. Чи одним тим самим чи різними пишучими приладами виконані записи 

в документі? 
14. Чи використовувався наданий на експертизу пишучий прилад для 

виконання записів в документі? 
б) за задачами експертизи відтисків друкарських форм – відтисків печаток 

і штампів можуть бути сформовані такі питання: 
1. Яким способом нанесено відображення відтиску печатки (штампу) 

в документі? 
2. Яким способом виготовлена печатка (штамп), відтиск якої знаходиться 

в документі? 
3. Чи відповідає час нанесення відтиску печатки (штампу) даті, вказаній 

в документі; в який період часу нанесений відтиск печатки (штампу) ? 
4. В якій послідовності нанесені елементи відтиску печатки (штампу) та інші 

реквізиті документу з якими він перетинається? 
5. Чи нанесений відтиск в документі наданою печаткою (штампом) ? 
6. Однією чи різними печатками (штампами) нанесені відтиски в документах? 
в) за задачами експертизи текстів виконаних на знакодрукуючих 

(знакосинтезуючих) пристроях можуть бути сформовані такі питання: 
1. Яким способом виконаний текст? 
2. Чи відповідає час виконання друкованого тексту даті, вказаній у документі; 

в якій період часу надрукований текст (на друкарській машинці, на принтері) ? 
3. В якій послідовності виконаний друкарський текст та інші реквізити 

документу? 
4. Чи не виконаний для виконання тексту аркуш паперу або частина іншого 

документу з вже існуючими на ньому підписом (підписами) та відтиском 
печатки? 

5. Друкарська машинка якого класу, типу, виду, марки, моделі 
використовувалася для виконання машинописного тексту? 

6. Знакодрукуючий (знакосинтезуючий) пристрій якого типу 
використовувався для виконання тексту документу ? 

7. Чи піддавався зміні зміст тексту шляхом підчистки? 
8. Чи піддавався зміні зміст тексту шляхом травлення? 
9. Чи піддавався зміні зміст тексту шляхом додрукування? 
10. Який первісний зміст тексту, що піддавався зміні? 
11. На одній чи різних друкарських машинках (інших знакодрукуючих 

пристроях) виконані тексти документів? 
12. Чи виконаний текст на тому ж знакодрукуючому (знакосинтезуючому) 

пристрої, що і надані зразки текстів? 
г) за задачами експертизи поліграфічної продукції можуть бути 

сформовані такі питання: 
1. Яким способом виконаний текст та всі реквізити бланку; яким способом 

виготовлена грошова купюра? 
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2. Чи виконаний текст поліграфічним способом? 
3. Чи однаковим способом виготовлені надані на експертизу документи 

(водійські посвідчення, паспорти, дипломи та інше) ? 
4. Чи виконані окремі реквізити бланків документів шляхом монтажу? 
5. Чи відповідає наданий на дослідження бланк (грошова купюра тощо) 

аналогічним документам (купюрам), які знаходяться (знаходилися) в офіційному 
обігу? 

6. Чи відповідає наданий на дослідження бланк аналогічним безсумнівним 
бланках, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво? 

7. Чи з одного набору (форми, кліше) надруковані надані документи; 
8. Чи відбувалася заміна аркушів в паспорті (іншому сброшурованому 

документі)? 
д) за задачами експертизи наклеєних та скріплених між собою реквізитів 

можуть бути сформовані такі питання: 
1. Чи відбувалася заміна (переклейка) фотографії (марки, ярлика) в документі? 
2. Чи замінювалися аркуші в документі? 
3. Чи піддався перешивці документ (журнал, підшивка документів)? 
е) за задачами експертизи розірваних документів можуть бути сформовані 

питання: 
1. Частиною якого виробу є відірваний фрагмент аркушу? 
2. Чи належав наданий аркуш паперу документу наданому зошиту (іншому 

конкретному виробу), в якій відсутня частина аркушів?  
3. Чи складали раніше одне ціле надані фрагменти документу? 
4. Який первісний вид та зміст розірваних документів? 
Для вирішення більшості наведених вище питань, які ставляться перед 

технічною експертизою документів, потрібно надавати оригінали документів, а 
не його технічні зображення (копії). 

Але при цьому слід зазначити, що електрографічні копії документів також є 
об’єктами ТЕД при вирішенні багатьох інших завдань цієї експертизи наприклад 
таких як:  

1. Чи не виготовлений документ шляхом монтажу із застосуванням 
копіювально-розмножувальної техніки;  

2. Чи не виготовлений документ шляхом монтажу із застосуванням 
текстових та графічних редакторів комп’ютерних програм; 

3. Чи не слугував наданий документ або його фрагменти оригіналом для 
виготовлення представлених на дослідження технічних зображень документів 
(копій)?  

Експертиза матеріалів документів 
Об’єктами експертизи матеріалів документів є: 
– матеріали письма в їх штрихах; 
– матеріали письма в ємностях (в ампулах пишучих пристроїв, картриджах 

для деяких видів принтерів, у флаконах, в тюбиках, у штемпельних подушках); 
– поверхневий шар на папері, тканинах та інших матеріалах; 
– папір (картон), матеріал (основа) документа; 
– клей – матеріал документу у вигляді частинок, шару на поверхні 

фрагментів документа (виробів з паперу чи картону); 
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– клей в ємностях (флаконі, тюбику); 
– матеріали (нитки, тканини, проволоки та інше), призначене для скріплення 

частин документу. 
Оскільки дослідження матеріалів документів відноситься до спеціальних 

(хімічних) досліджень і проводиться фахівцями, що мають знання у галузі хімії, 
то основні задачі та типові питання у дослідженні матеріалів документів 
наведені в розділі 2.13. Експертиза матеріалів, речовин та виробів. 

 
2.5.2. Особливості призначення експертиз 
 
Вирішення багатьох задач ТЕД є можливим завдяки комплексному підходу 

до поставлених на експертизу питань. 
При призначенні тієї чи іншої експертизи треба пам’ятати, що вирішення 

експертної задачі – складний багатоступеневий процес дослідження, на кожному 
етапі якого вирішуються певні проміжні задачі. Для кожної конкретної задачі 
експерту необхідно проаналізувати систему властивостей, що досліджуються, 
вибрати комплекс методів дослідження, визначити послідовність їх 
застосування. Тому треба враховувати, що для вирішення лише одного 
поставленого питання на експертизу може виникнути потреба у застосуванні 
комплексу досліджень.  

Можливості експертизи багато в чому залежать від підготовки матеріалів 
для її проведення. При підготовці матеріалів повинні бути виконані певні 
вимоги поводження з речовими доказами, чітко сформульовано завдання 
експерту, проведено збір необхідних порівняльних матеріалів, збір інформації, 
необхідної для проведення експертизи. 

Відповідно до правил поводження з документами – речовими доказами, 
розробленими криміналістикою, слідчий (суд) зобов’язаний: 

– надавати експерту документи в тому вигляді та стані, в якому вони були 
виявлені (надані); 

– зберігати документи – речові докази у окремих конвертах (пакетах, 
файлах), не наклеювати будь-що на аркуші паперу для залучення до матеріалів 
справи; згинати і складати листи паперу документів лише за наявними 
складками; 

– оберігати документи від впливу світла, вологи, високої температури, так як 
це може призвести до суттєвих змін їх властивостей; 

– користуватися при огляді документів пінцетом, щоб не забруднити їх, не 
залишити на них слідів пальців (це може ускладнити ототожнення особистості 
за відбитками рук на документах, якщо документи стануть об’єктом трасо 
логічної експертизи); 

– особливу обережність слід дотримуватися при виявленні, фіксації та 
упаковці спалених документів; 

– не робити на документах позначок, об ведення, вказівок; 
– не скріпляти аркуші або один з аркушів досліджуваного документу будь 

з чим за допомогою стиплера, діркопробивача тощо, оскільки зайві отвори на 
папері ускладнюють вирішення питань із заміни аркушів в документі.  
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У документі про призначення експертизи необхідно конкретизувати об’єкти, 
що підлягають дослідженню: 

– вказати повну назву документа, наведену в документі дату його складання; 
– дати інформацію про обставини виявлення документів – речових доказів 

(дата, місце виявлення, вилучення); 
– вказати безпосередній об’єкт дослідження – описати його зміст (знак, 

слово, рядок, інше), місце розташування в документі; 
– при направленні на експертизу матеріалів справи вказати місце 

розташування документа в матеріалах справи – лист справи; чітко позначити 
досліджувані документи і порівняльні матеріали, щоб не привести до їх 
змішування при проведенні експертизи. 

При призначенні експертиз, що потребують проведення матеріалознавчих 
досліджень документа (визначення складу матеріалів письма в штрихах 
реквізитів, визначення складу і властивостей основи інше) не допускається 
подання на експертизу технічного зображення документу (копії) замість його 
оригіналу. 

Питання експерту не повинні виходити за межі його компетенції, вимагати 
правової оцінки результатів дослідження. При формулюванні завдання експерту 
неприпустимо застосовувати терміни, що має двояке тлумачення – технічне 
і юридичне, а саме: «виправлення», «підробка», як синоніми термінів: «зміна», 
«невідповідність зразку». 

При формулюванні питань повинен бути чітко визначений обсяг завдання 
експерту. Причиною невизначеного завдання, поставленого перед експертом 
при формулюванні питань, є неправильне використання термінології. Необхідно 
уникати вживання терміну «барвник» як синонім терміну «барвна речовина» під 
час формування питань щодо матеріалів письма. У матеріалах письма барвник – 
не єдиний компонент. Матеріали одного кольору можуть мати однаковий склад 
барвників і відрізнятися за складом незабарвлених компонентів. Використання 
терміну «барвник» при формуванні питання може неправильно орієнтувати 
експерта при проведенні дослідження і формулюванні висновків, що 
в результаті позначиться на доказовому значенні висновку в цілому. 

Питання про подібність, однорідність, ідентичність, загальну родову 
(групову) належність, одночасність є питаннями з невизначеним завданням 
експерту. 

Наприклад питання про одночасність виконання декількох документів або 
фрагментів одного документа є типовим випадком невизначеності завдання 
експерту. Термін «одночасність» доречний тільки у відношенні документів, 
виконаних в один прийом: в одну закладку з використанням копіювального 
паперу або самокопіювальному паперу. В інших випадках термін 
«одночасність» вимагає уточнення: який період часу цікавить слідство (суд), або 
при виконанні тексту за допомогою принтеру аркуші друкуються один за одним, 
тому «одночасність» в цьому випадку – це виконання всіх аркушів документу за 
один друкуючий цикл (в один прийом). 

Аналіз експертної практики свідчить про те, що при формулюванні питання 
про одночасність виконання штрихів, фрагментів документа, аркушів 
в документі слідство (суд) цікавить, як правило, факт внесення змін до 
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документа шляхом дописки, додрукування, заміни аркушів, послідовність 
виконання фрагментів документа. 

Якщо об’єктами експертизи стають технічні засоби: пишучі прилади, 
знакодрукуючі (знакосинтезуючі) пристрої, засоби розмножувальної техніки, 
друкарські форми, то в залежності від експертного завдання і конкретної 
ситуації на експертизу можуть бути представлені або технічні засоби 
безпосередньо, або виконані за їх допомогою порівняльні матеріали – зразки 
наступних видів: експериментальні зразки або (та) вільні зразки. 

Експериментальні зразки – спеціально відібрані для потреб експертизи 
в ході провадження у справі (наприклад, експериментально виконані відбитки 
печатки, тексти на принтерах, інше).  

Вільні зразки в ТЕД – існують незалежно від провадження у справі, багато 
ще до його початку, документи, в яких є реквізити, виконані із застосуванням 
тих же технічних засобів виготовлення документів, таких же матеріалів, за 
допомогою яких виготовлений досліджуваний документ. 

Деякі методи експертного дослідження пов’язані з частковим 
пошкодженням об’єкта (зміна властивостей барвної речовини в штрихах 
підпису, відтиску, тексту) або навіть повним його знищенням (вирізання 
штрихів). Такі методи застосовуються з дозволу органу або особи, що 
призначила експертизу. Зазначений дозвіл має міститися у документі про 
призначення експертизи або у відповідному листі. Дозвіл на часткове знищення 
документа, взяття проб, вирізок зі штрихів обов’язково для вирішення 
наступних завдань: 

– встановлення давності виконання документа; 
– встановлення послідовності виконання штрихів, що перетинаються; 
– встановлення факту дописки; 
– ідентифікація пишучого приладу по штрихами; 
– ідентифікація принтера за текстами. 
Нерідко при встановленні способу виконання реквізитів документів (як 

першого етапу дослідження) експерт приходить до висновку про те, що 
рукописні реквізити виконані не безпосередньо пишучим приладом на аркуші 
паперу, відбитки печатки (штампу) нанесені не печаткою (штампом), 
друкований текст бланку виготовлений не поліграфічним способом, – а являють 
собою зображення виконані із застосуванням засобів технічного копіювання. 
Отже, експерт встановлює, що об’єктом експертизи є не підпис, не відтиск 
печатки (штампу), не друкований текст, а їх зображення, тобто зображення 
відповідно підпису, відтиску печатки (штампу), друкованого тексту. 

У таких випадках висновки можуть бути сформульовані наступним чином: 
– представлені на експертизу документи не є документами, про які йде мова 

в постанові (ухвалі), а є копіями, виготовленими за допомогою 
знакосинтезуючих пристроїв (принтерів, багатофункціональних пристроїв) із 
відповідним способом друку (струменевим, лазерним тощо); 

– представлений на експертизу документ виконаний шляхом монтажу, а 
саме: зображення відбитків штампу і круглої печатки в документі за допомогою 
знакосинтезуючих пристроїв (принтерів, багатофункціональних пристроїв) із 
відповідним способом друку (струменевим, лазерним тощо); 
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– представлена на експертизу електрофотографічна копія розписки 
виготовлена шляхом монтажу, не є «абсолютною копією» оригіналу розписки; 

– підпис в документі не є підписом, а нанесений за допомогою рельєфного 
кліше – факсиміле, і тому певні поставлені на експертизу питання можут бути 
залишені без відповіді.  

Особливості надання експертам порівняльних зразків та необхідної 
інформації про досліджувані документи для вирішення основних задач технічної 
експертизи документів 

Ідентифікація печаток і штампів за їх відтисками 
Поряд з досліджуваним документом (не його технічним зображенням) на 

експертизу направляються кліше печатки (штампу), яке підлягає дослідженню, або її 
експериментальні зразки (бажано від 10 експериментальних відбитків печатки 
(штампу) і (або) вільні зразки (бажано від 10 документів з відбитками відповідних 
печатки або штампу). Експериментальні зразки слід отримувати з різним ступенем 
інтенсивності забарвлення, силою натиску (слабкий, середній, сильний) і на різній 
підкладці (м’якій, твердій). Бажано безпосередньо на папері з відбитками-зразками 
вказувати умови експериментального отримання відбитків. Якщо з моменту 
виготовлення досліджуваного документу пройшло багато часу (понад рік), на 
експертизу доцільно представляти зразки відбитків печатки (штампу), що відносяться 
до передбачуваного часу виготовлення досліджуваного документа. Також необхідно 
надати експерту інформацію про те, скільки печаток конкретної організації було 
виготовлено з використанням однієї матриці, фотонегативів тощо. 

Ідентифікація друкарської машинки за їх текстами 
При ідентифікації друкарської машинки за текстом експерту повинні бути 

представлені документ (не його технічне зображення), зразки текстів, виконаних 
саме на тій друкарській машинці (машинах), що перевіряються. В якості вільних 
зразків необхідно надавати тексти, виконані на друкарській машинці приблизно 
в той же період, коли був надрукований досліджуваний документ; 
експериментальні зразки тексту, аналогічного за змістом до досліджуваного, а 
також відбитки всіх знаків машинописного шрифту, наявних на даній машинці, 
зокрема відповідно до їх розташуванням на клавіатурі друкарської машинці. 
При цьому бажано надрукувати текст на друкарській машинці до і після чистки 
шрифту. Необхідно також надати довідку про ремонт друкарської машинки, 
в чому він полягав, чи проводилася перепайка літер, при ідентифікації 
електронної друкарської машинки – купувалися чи додаткові змінні літероносії 
тієї ж марки, якщо так, надати відповідні тексти-зразки. 

Ідентифікація принтерів за текстами 
Для ідентифікації принтерів: знакосинтезуючих точково-матричних, 

струменевих, лазерних, світлодіодних, термографічних, з монолітним 
літероносіями необхідні вільні зразки, а саме тексти, виконані на принтерах, що 
перевіряються в той же період, коли був надрукований досліджуваний документ. 
При виборі вільних зразків перевагу слід віддавати документам, порівняним 
з досліджуваним (за змістом тексту, розміром і конфігурацією знаків). 

Ідентифікація пишучого приладу за його штрихами 
На експертизу слід направляти всі виявлені (у підозрюваного, на місці події інше) 

пишучі прилади, ємності з барвниками, а також документи, що могли бути виконані 
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тією ж ручкою, яка цікавить слідство (суд). Вирішення зазначеного завдання, окрім 
вивчення кольору і відтінку штрихів, характеру розподілу барвної речовини по 
площині штриха і проникнення в товщу паперу, мікроструктури штриха, передбачає 
ще вивчення складу барвника в штрихах, тому експерту обов’язково слід дати дозвіл 
на проведення вирізок зі штрихів записів в документах. 

Встановлення способу виконання реквізитів документів та відповідності 
документу встановленому зразку (поліграфічна продукція) 

Для визначення способу виготовлення документу та відповідності його 
певному зразку (при дослідженні поліграфічної продукції), необхідно надавати 
в якості порівняльного матеріалу аналогічні документи з такими ж вихідними 
даними поліграфічного підприємстві (будь-якого підприємства чий бланк 
досліджується). Якщо перевіряється можливість виконання документа шляхом 
монтажу, доцільно представити на експертизу документи, реквізити яких могли 
бути використані в якості оригіналів при копіюванні. 

Встановлення давності виконання документа 
Для встановлення давності виконання в документі відбитків печатки 

(штампу), друкованого тексту, виконаного за допомогою знакодрукуючого 
(знакосинтезуючого) пристрою (друкарська машина, принтер) з точністю до дня, 
тижня, місяця – за методикою на основі вивчення експлуатаційних ознак, 
необхідно надавати порівняльні зразки: датовані документи, в яких є відбитки 
печаток (штампів), нанесених тієї ж печаткою (штампом), тексти, виконані на 
тому ж знакодрукуючому (знакосинтезуючому) пристрої, у період, який дещо 
перевищує дату, що зазначена у документі (приблизно півроку-рік до і після 
дати вказаній в досліджуваному документі) по 20-25 документів за різні числа 
кожного місяця вказаного періоду. 

Для застосування методики встановлення давності виконання рукописних 
реквізитів кульковою авторучкою; відбитків печаток – штемпельної фарбою; 
текстів, виконаних способом струменевого друку, за методикою на основі 
вивчення відносного вмісту в штрихах летючих компонентів необхідно надавати 
дозвіл на проведення вирізок зі штрихів і паперу документа; представити 
експерту порівняльний матеріал – документи з реквізитами, виконаними 
в період часу, що досліджується. 

 
 

2.6. Фототехнічна експертиза 
 
Загальні положення 
Фототехнічна експертиза – це криміналістична експертиза, що пов’язана 

з дослідженням фотозображень та технічних засобів їх виготовлення. 
Окрім фактичних даних, що встановлюються в результаті дослідження 

фотозображень, технічного обладнання та матеріалів та використовуються для їх 
виготовлення, також в межах фототехнічних досліджень можуть бути визначені 
розміри предметів, що зображені на фотознімках, відстані між зазначеними 
предметами, а в певних випадках, здійснена ідентифікація таких предметів.  

Предметом фототехнічної експертизи є фактичні дані, що мають значення 
для досудового розслідування або суду та стосуються дослідження фотознімків, 
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інформації, яка в них зафіксована, техніки та технології виготовлення 
фотозображень.  

Об’єктами дослідження фототехнічної експертизи є фотозображення, 
технічні засоби їх виготовлення. 

Фотозображеннями – як об’єктами фототехнічного дослідження можуть 
бути фотокартки, діапозитиви, негативи, мікрофільми, мікрофіші, кінофільми, 
відеозаписи тощо. До фотознімків належать також і фотозображення, отримані 
без використання мокрого фотопроцесу шляхом друку на сучасних електронних 
засобах, але формування самого зображення при цьому обов’язково включає 
оптичний канал. 

Загалом, фотознімок за своєю природою – є технічним носієм з інформацією 
про зовнішній стан середовища (об’єкта) в конкретний момент часу. При цьому 
інформація про це може фіксуватись на технічний носій як в неперервній 
(аналоговій), так і в дискретній (цифровій) формі. Ступінь її відповідності 
оригіналу визначається технічними характеристиками пристрою, який фіксує та 
записує на носій цю інформацію.  

До технічних засобів, що є об’єктами фототехнічної експертизи, відносяться 
також відео-, фотознімальна апаратура (фотоапарати, кінокамери, відеокамери, 
насадки на об’єктиви тощо) та лабораторне устаткування (фотозбільшувачі, 
копіювальні фотостанки, кадрувальні та копіювальні рамкитощо). 

Завдання, що вирішуються під час проведення фототехнічної експертизи 
Під час проведення фототехнічної експертизи вирішуються ідентифікаційні, 

класифікаційні та діагностичні задачі:  
Ідентифікаційні задачі пов’язані з ототожненням предметів, що зафіксовані 

у фотозображеннях, та технічних засобів, що використовуються для отримання 
фотозображень. До предметів в даному випадку відносяться предмети одягу, 
вироби, приміщення, окремі ділянок місцевості, що зображені на фотознімку. До 
технічних засобів, які використовуються для отримання фотозображень 
відносяться: фотокамери, відеореєстратори, системи відеоконтролю тощо. 

Класифікаційні задачі мають на меті встановлення характеристик 
(властивостей) невідомого чи відомого об’єкта для віднесення його до 
загальноприйнятого класу. Найчастіше такі задачі виникають на початкових 
стадіях розслідування злочину і носять пошуковий характер – установлення 
природи об’єкта, його призначення, області застосування тощо. Це задачі 
встановлення класу фотоапаратури, за допомогою якої міг бути виконаний 
фотознімок, типу чи моделі автомобіля за його зображеннями тощо. 

Діагностичні задачі встановлюють стан об’єктів та події, що спричинюють 
його зміни. Найбільш типовими прикладами задач цього підкласу є: 
встановлення обставин виготовлення фотознімків (ретуш зображення, монтаж, 
диференціація репродукцій та фотознімків, отриманих з натури, визначення 
точки зйомки тощо), визначення розмірів предметів, зафіксованих на 
фотознімках, відновлення первинного зображення на фотознімку, втраченого 
в результаті дії агресивних для фотоемульсії факторів, реконструкція 
обстановки та місця події за фотознімком тощо. Слід зазначити, що на 
теперішній час, в основному, для проведення фототехнічної експертизи 
надаються фотознімки у цифровому вигляді, при дослідженні яких 
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використовуються інші методичні підходи, ніж ті, що застосовувались при 
дослідженні аналогових фотознімків.  

Під час фототехнічної експертизи цифрових фото-, відеозаписів 
вирішуються такі завдання: 

– встановлення автентичності цифрових фотознімків; 
– встановлення ознак монтажу цифрових фотознімків; 
– встановлення технологічних та технічних характеристик виготовлення 

цифрових фотознімків; 
– визначення розмірів зафіксованих на цифрових фотознімках предметів 

(об’єктів), відстані між ними; 
– ідентифікація предметів (об’єктів), приміщень та ділянок місцевості 

відображених на цифрових фотознімках; 
– ідентифікація технічного засобу за допомогою якого було створено 

цифровий фотознімок. 
Типові питання, що вирішуються при проведенні фототехнічного дослідження 
На вирішення фототехнічної експертизи ставляться такі питання: 
1. Чи відзнятий наданий негатив даним фотоапаратом (кінознімальною 

камерою)? 
2. Чи відзняті кадри наданих негативів одним і тим самим знімальним 

апаратом? 
3. Фотокамера якого типу (моделі) застосовувалась для виготовлення 

наданого на дослідження фотозображення? 
4. Чи виготовлялось надане на дослідження фотозображення за допомогою 

представлених технічних засобів (фотокамери тощо)? 
5. Чи застосовувались надані на дослідження технічні засоби при 

виготовленні даного на експертизу фотознімка? 
6. Чи виготовлено наданий фото- або кінодокумент з даного негатива? 
7. Чи виготовлені дані знімки з одного негатива? 
8. Чи виготовлено (походять) дані знімки від одного і того самого 

первинного зображення? 
9. Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості 

тощо) зафіксовано на даних фотознімках (кінокадрах, відеозаписах), що надані 
для проведення експертизи? 

10. Який вид зйомки використовувався для виготовлення даного фотознімка 
(натурний, репродукційний, комбінований)? 

11. Чи виготовлено даний знімок із застосуванням фотомонтажу? 
12. Який об’єктив застосовувався для зйомки даного об’єкта (нормальний, 

ширококутний, довгофокусний)? 
13. З якої відстані знято зафіксований на фотознімку об’єкт? 
14. При якому освітленні (природному або штучному) проводилась зйомка? 
15. Які розміри предметів (вказати ті, що цікавлять), що зафіксовані на 

фотозображенні? 
16. На якій відстані один від одного знаходяться зображені на знімку 

предмети (вказати предмети, що цікавлять)? 
17. Чи виготовлені цифрові фотознімки за допомогою наданого на 

експертизу технічного засобу? 
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18. Чи піддавався цифровий фотознімок редагуванню (змінам кольору, 
різкості, контрастності тощо) після його запису на носій інформації?  

19. Чи є ознаки монтажу у цифровому фотознімку?  
20. Чи один й той самий предмет (об’єкт) зафіксовано на цифровому 

фотознімку 1 та цифровому фотознімку 2? 
21. Чи можливо покращити цифровий фотознімок? 
Ще одним напрямком фототехнічних досліджень є комплексна автотехнічна, 

фототехнічна та відеотехнічна експертиза. Більш детальна інформація з даного 
виду досліджень наведена у розділі 2.15. 

Особливості призначення фототехнічних експертиз 
Залежно від питань, що поставлені на вирішення фототехнічної експертизи, 

експерту надається фото- та кіноапаратура, фотознімки, кінофільми, фото- та 
кіноматеріали та інші відомості, що стосуються предмету дослідження. 

Для встановлення автентичності цифрових фотозображень на експертизу 
надаються: 

– фотозображення на носіях інформації (microSD карти тощо), на яких 
зазначені фотознімки фіксувалися в перше; 

– технічні засоби (в повному складі), за допомогою яких були створені ці 
фотознімки; 

– відомості про спосіб виготовлення фотозображень, що надаються на 
дослідження. 

Для встановлення розмірів предметів, що зафіксовані на досліджуваних 
фотозображеннях, окрім самих фотозображень, надаються відомості про відомі або 
відповідним чином встановлені розміри інших предметів, включаючи нерухомі 
споруди, предмети інтер’єру тощо, які зафіксовані на досліджуваних фотознімках.  

 
 

2.7. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності 
(портретна експертиза) 

 
Загальні положення 
Судова портретна експертиза відноситься до виду криміналістичних 

експертиз та проводиться з метою встановлення особи за ознаками зовнішності, 
що зафіксовані на зображеннях (фотознімках та/або відеозаписах).  

Предметом портретної експертизи є фактичні дані, що мають значення для 
органів досудового розслідування або суду та стосуються закономірностей 
будови рис зовнішності людини, їх зміни протягом життя та після смерті.  

Об’єкт портретної експертизи 
Основним об’єктом портретної експертизи є зовнішній вигляд людини, його 

властивості, системи елементів та ознак. 
У межах даної експертизи також досліджуються: 
– закономірності фіксації зовнішності на різних зображеннях; 
– знання загальних закономірностей збору, вивчення та використання даних 

про зовнішній вигляд людини через використання відповідних методів та 
засобів;  
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– відновлення зовнішнього вигляду людини за кістковими рештками.  
Не можуть бути об’єктами портретної експертизи описи, словесні портрети, 

скульптурні чи графічні реконструкції обличчя по черепу, намальовані 
портрети, складені (синтетичні) портрети (фотороботи) та інші об’єкти, на 
створення яких вплинуло суб’єктивне сприйняття та відображення інформації 
при їх виготовлені.  

Завдання портретної експертизи  
Основними завданнями портретної експертизи є: 
– встановлення наявності або відсутності тотожності осіб, відображених на 

фотографічних зображеннях або інших об’єктивних відображеннях зовнішнього 
вигляду людини; 

– реконструкція при проведенні комплексних медичних та портретних 
досліджень зовнішності людини за кістковими рештками. 

Питання, що вирішуються при проведенні портретної експертизи: 
1. Чи зображена на представлених фотознімках одна і та сама особа (при 

наявності на знімку декількох осіб, зазначається та особа, відносно якої 
необхідно провести дослідження)? 

2. Чи зображена у представлених відеозаписах одна і та сама особа? 
3. Чи зображена на відеокадрі особа, фотознімок (відеозапис) якої наданий 

(представлений) для порівняння? 
4. Чи зображена на фотознімку невпізнаного трупу та сама особа, що на 

фотознімку, представленому для порівняння? 
Особливості призначення портретної експертизи 
Портретна експертиза призначається у ситуаціях, коли органи досудового 

розслідування або суд не мають можливості іншим шляхом встановити особу, 
що зображена на фотознімках та/або відеозаписах.  

Для проведення портретної експертизи з метою ототожнення особи за 
ознаками зовнішності в розпорядження експерта необхідно надати: 

– відеозапис чи фотозображення, на якому зафіксовані зображення особи, 
що встановлюється; 

– відеозапис чи фотозображення, на якому зафіксовані порівняльні зразки 
зображення особи, що порівнюється з особою, що встановлюється. 

У випадку, коли у фотознімку чи відеозаписі зафіксовано більше однієї 
особи, замовник експертизи має чітко вказати зображення якої саме особи серед 
усіх наявних, підлягає дослідженню.  

Крім того, при відібранні порівняльних зразків необхідно дотримуватися 
наступних рекомендацій: 

– в якості зразків відбираються зображення зовнішності особи, які 
збігаються або близькі до досліджуваних за ракурсом зйомки та віком 
зафіксованої особи; 

– зображення з зразками зовнішності повинні бути максимально якісними, 
чіткими, не зазнавати редагування, мати достатню роздільну здатність 
зображення, відповідне освітлення, мінімальну віддаленість особи від точки 
зйомки. 

Для виготовлення фотопортретів невпізнаних трупів необхідно попередньо 
провести косметику обличчя, зняти всі нашарування бруду, зробити зачіску 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    210    — 

таким чином, щоб було видно за знімком чи відеозаписом лінію росту волосся 
тощо. Зйомку обличчя трупа роблять з різних ракурсів. Якщо на обличчі трупа 
виявлені шрами, родимки та інші особливі ознаки, їх необхідно зафіксувати 
в протоколі огляду трупа, а копію протоколу огляду надати експерту для 
ознайомлення. 

У ході ідентифікації особи за знімками, надрукованими в поліграфічних 
виданнях, необхідно з’ясувати, чи збереглись оригінали фотознімків у редакції 
відповідного видання чи інших місцях, та надати їх для експертного 
дослідження. Це пов’язано з тим, що при поліграфічному друкуванні 
фотознімків окремі дрібні деталі обличчя можуть не передаватись або, навпаки, 
з’являються поліграфічні «марашки» (дефекти друку), що можуть сприйматись 
як особливі ознаки, а також здійснюватися ретуш відповідних зображень. 

При дослідженні фотознімків невпізнаних трупів, у яких м’які тканини 
обличчя піддались руйнації, додатково можуть надаватись рентгенівські знімки 
черепа або сам череп. У таких випадках призначається комплексна портретна та 
медико-криміналістична експертиза, при проведенні якої аналіз і порівняння 
ознак зовнішності особи за фотознімками поєднується з дослідженням інших 
об’єктів (черепа, рентгенівського знімка тощо).  

 
 

2.8. Експертиза голограм 
 

Загальні положення 
Голограма є фізичною структурою, що використовує дифракцію світла, щоб 

створити зображення, включаючи тривимірні.  
Основною відмінністю голограми від фотознімку є те, що голографія являє 

собою запис світлого поля, а не зображення, утвореного об’єктивом. 
Голографічне середовище, тобто об’єкт, що утворюється голографічним 
процесом (який сам по собі може називатися голограмою), як правило, не 
сприймається візуально, на відміну від фотозображення, коли його дивляться 
в умовах розсіяного навколишнього світла. Це кодування світлового поля як 
інтерференційної картини змін непрозорості, щільність або поверхневий 
профіль фотографічного середовища. При належному освітленні 
інтерференційна картина «дифундує» світло на точне відтворення вихідного 
світлового поля, а об’єкти, що знаходилися в ньому, демонструють візуальні 
об’ємні складові, такі як паралакс та перспектива, які реально змінюються 
відносно положення спостерігача. Тобто погляд на зображення з різних ракурсів 
представляє предмет, що розглядається з подібних ракурсів. 

У чистому вигляді голографія вимагає використання лазерного світла для 
освітлення предмета та для перегляду готової голограми. Мікроскопічний рівень 
деталізації по всій записаної сцені може бути відтворений. Однак у звичайній 
практиці значні компроміси щодо якості зображення робляться для усунення 
необхідності лазерного освітлення для перегляду голограми, а в деяких випадках 
і для її виготовлення. Голограми тепер також можуть повністю генеруватися на 
комп’ютері для відображення предметів чи сцен, які ніколи не існували. 
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Голографія відрізняється від лінзоподібних та інших попередніх технологій 
автостереоскопічного 3D-відображення, які можуть давати поверхнево подібні 
результати, але засновані на звичайних зображеннях оптичних елементів.  

В останні десятиріччя голограми набули широкого використання для 
захисту цінних паперів, документів і товарів у вигляді голографічних захисних 
елементів (ГЗЕ).  

Голографічні захисні елементи використовуються як один із ступенів 
захисту від підробки в поєднанні з поліграфічними та іншими видами захисту. 
ГЗЕ також використовуються самостійно для захисту від підробки товарів або як 
засоби контролю доступу (різноманітні голографічні пломби тощо). 

Предметом експертизи голограм є встановлені в передбаченому 
процесуальному законодавством порядку фактичні дані, що пов’язані 
з виготовленням і використанням голограм, що отримані на основі спеціальних 
знань в галузі техніко-криміналістичного дослідження голограм і проміжних 
продуктів голографічного виробництва. 

Об’єктами експертизи голограм є: 
– голографічні захисні елементи;  
– голограми, що використовуються як засоби контролю;  
– іміджеві, образотворчі голограми;  
– проміжні продукти голографічного виробництва, такі як програмне 

забезпечення, фотошаблони та макети, первинні голограми, рельєфно-фазові 
голограми-оригінали, майстер-матриці голограм, металеві матриці для 
тиражування голограм тощо. 

Завдання, що вирішуються під час проведення експертизи голограм 
Основними завданнями експертизи голограм є: 
– встановлення типу голограми; 
– встановлення рівнів захисту голограм; 
– встановлення тотожності голограм або відповідності голограми її опису 

(технічному завданню, паспорту на голограму); 
– визначення, з наданої чи з іншої матриці тиражувались голограми, надані 

для проведення експертизи; 
– встановлення відповідності наданих фотошаблонів та макетів зображенням 

елементів логотипа, які відтворюються голограмою; 
– встановлення відповідності оригіналу первинної голограми райдужній 

голограмі; 
– встановлення відповідності наданого програмного забезпечення та 

графічного файлу голограми синтезованій голограмі. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертизи голограм: 
1. Яким способом виготовлені голограми, надані для проведення 

експертизи? 
2. Чи відповідають надані для проведення експертизи голограми зразкам та 

технічним описам голограм, занесених до Єдиного реєстру виготовлення 
голографічних захисних елементів? Якщо не відповідають, то яким способом 
вони виготовлені? 

3. За допомогою наданої чи з іншої матриці тиражувались голограми, надані 
для проведення експертизи? 
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4. Чи виготовлена голограма з використанням проміжних продуктів 
голографічного виробництва, наданих для проведення експертизи? 

5. Чи зазнали голограми, які надані для проведення експертизи, будь-яких 
хімічних, механічних чи інших змін, якщо так, яких саме? 

6. Які з наданих на дослідження голограм мають вищий рівень захисту від 
підробки? 

7. Яким способом на голограму нанесене індивідуальне маркування? 
 
 

2.9. Експертиза відео‐, звукозапису 
 

Загальні положення 
Експертиза відео-, звукозапису є криміналістичною експертизою, що, в свою 

чергу, складається з трьох напрямків: 
– технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису; 
– дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення; 

акустичних сигналів та середовищ; 
– лінгвістичне дослідження усного мовлення. 
Загалом, предметом судової експертизи відео-, звукозапису є фактичні дані, 

які мають значення для досудового розслідування та розгляду справ у судах та 
зафіксовані у відеозвукозаписах.  

Експертиза з технічного дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису 
Предметом технічного дослідження матеріалів та засобів відео-, 

звукозапису є фактичні дані, що мають значення для досудового розслідування 
та розгляду справ у судах та, пов’язані з технікою та технологією отримання 
відеозвукозаписів та звукозаписів. 

Об’єктами експертизи з технічного дослідження матеріалів та засобів 
відео-, звукозапису є: 

– звукозаписи, відеозаписи та відеозвукозаписи; 
– технічні засоби та пристрої, за допомогою яких здійснюється фіксація 

відео- та звукозаписів, включаючи всі складові з приймання, передавання та 
фіксації відеозображень та звукозаписів. 

Завдання експертизи з технічного дослідження матеріалів та засобів  
відео-, звукозапису. 

Основним завданням експертизи в межах технічного дослідження матеріалів 
та засобів відео-, звукозапису є встановлення автентичності відео- та 
звукозаписів, які мають бути запропоновані як докази або використовуються 
іншим чином у цивільному, кримінальному чи іншому процесі судочинства.  

Термін «автентифікація» часто використовується в правовому контексті, 
щоб описати встановлення належного правового підґрунтя для прийняття запису 
як доказу в судовому процесі. Це, як правило, виконується стороною, яка бере 
участь у подіях, які зафіксовані у записі, або задіяна у процесі здійснення 
запису, що підтверджує те, що події, почуті під час відтворення запису, 
узгоджуються з спогадами згаданої сторони про події, які відбувались.  

З експертної точки зору під автентифікацією – розуміється процес 
обґрунтування істинності тверджень щодо походження даних. Тобто експертиза 
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автентичності відеозвукозаписів або звукозаписів полягає в тому, щоб 
визначити, чи є запис – відповідним способу, яким він, як стверджується, був 
записаний. 

В межах основного завдання або як окремі експертні завдання – 
вирішуються питання щодо встановлення, чи є записи оригіналами або копіями, 
чи зазнавали записи монтажу або інших втручають тобто вирішуються питання 
щодо встановлення технологічних аспектів отримання записів в тому вигляді, як 
вони надані на дослідження. 

Питання, що вирішуються при проведенні експертизи з технічного 
дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису: 

1. Чи є наданий на дослідження звукозапис (відеозапис або відеозвукозапис) 
автентичним?  

2. Чи за допомогою даного технічного пристрою (відеомагнітофона, 
диктофона, відеокамери, спеціального засобу тощо) зафіксований звукозапис 
(відеозапис або відеозвукозапис) та його фрагменти? 

3. Чи є наданий звукозапис (відеозапис або відеозвукозапис) оригіналом чи 
копією? 

4. Чи проводилась фіксація звукозапису (відеозапис або відеозвукозапис) 
безперервно? 

5. Чи зазнавал змін наданий на дослідження звукозапис (відеозапис або 
відеозвукозапис)? 

6. Чи одночасно проводився запис відеозображення та звуку 
у відеофонограмі? 

7. За допомогою одного чи декількох технічних пристроїв зафіксовані 
конкретні фрагменти звукозапису (відеозапис або відеозвукозапис)? 

Особливості призначення експертизи з технічного дослідження матеріалів 
та засобів відео-, звукозапису. 

Для встановлення автентичності, технічних умов та технології отримання 
звукозапису (відеозапису або відеозвукозапису) на дослідження надається: 

– оригінальний звукозапис (відеозапис або відеозвукозапис); 
– оригінальний пристрій, яким запис (фонограма, відеограма, 

відеофонограма) зафіксований (зафіксована); 
– додаткове обладнання, яке використовувалось для фіксації запису, 

у повному складі: мікрофон, джерело живлення, прилади передавання сигналу, 
керування тощо; 

– при необхідності, повні відомості про внесення конструктивних змін 
у пристрій запису та додаткове обладнання із зазначенням хронології таких змін 
та опис тракту запису від передавача (мікрофона, відеокамери) до приймача 
(технічного засобу фіксації) із зазначенням кількості каналів та інших технічних 
супутніх засобів. 

Слід мати на увазі, що під оригіналом, з технічної точки зору, розуміється 
запис, який утворено одночасно (в період) з фіксацією тих подій, які в ньому 
зафіксовані і який міститься саме на тому носії (касеті, цифровому носії 
інформації тощо), що при цьому використовувався.  

За копіями записів, без наявності їх оригіналів, встановити автентичність 
записів експертними методами, як правило, неможливо. 
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2.10. Лінгвістичне дослідження усного мовлення 
 

Загальні положення 
Лінгвістичне дослідження усного мовлення це один з підвидів експертизи 

відеозвукозапису, який проводиться з метою дослідження матеріально 
фіксованих у відео- та звукозапису слідів мовленнєвої діяльності людини, з 
точки зору її мовленнєвої індивідуальності, для встановлення фактичних даних 
про особу мовця, що мають значення для кримінального провадження, із 
застосуванням знань з галузі мовознавства. 

Предметом лінгвістичного дослідження усного мовлення є фактичні дані, 
що встановлюються в процесі дослідження відео-/звукозапису усного мовлення 
для вирішення таких завдань:  

– ототожнення осіб за лінгвістичними ознаками мовлення; 
– встановлення кількості осіб, мовлення яких зафіксовано у відео-, 

звукозапису досліджуваної розмови (за необхідністю); 
– встановлення форми висловлювання досліджуваних осіб (за необхідністю); 
– текстове відтворення змісту досліджуваної розмови (за необхідністю);  
– встановлення наявності певних ознак територіальних, соціальних, 

психологічних, фізіологічних та інших характеристик людини, що проявляються 
в лінгвістичних особливостях її мовлення: ознак міжмовної інтерференції, 
територіальних говірок, дефектів мовлення тощо (за необхідністю); 

– встановлення ознак імітації та інших спотворень в мовленні досліджуваної 
особи (за необхідністю) тощо. 

Зміст завдань, які вирішуються при проведенні лінгвістичного аналізу 
мовлення, визначається ініціаторами проведення експертизи, виходячи з 
процесуальних обставин, що вимагають встановлення певних фактичних даних, 
які проявляються в мовленні особи, що цікавить слідство.  

Питання, що стосуються особливостей змісту мовлення: наявності в ньому 
ознак мовленнєвої агресії, можливості двоякого тлумачення його змісту, 
встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, 
використаних під час мовлення, їх стилістичної забарвленості, смислового 
навантаження, характеру інформації, що міститься в текстах (чи може така 
інформація розглядатися як образлива, чи містить вона загрозу конкретній особі 
(особам) тощо), тобто вирішення питань мовленнєвого характеру, не пов’язаних 
із встановленням фактичних даних про мовця (автора), вирішуються в межах 
спеціальності 1.2 Лінгвістичне дослідження писемного мовлення.  

Типові питання, що вирішуються при проведенні лінгвістичного 
дослідження усного мовлення: 

– Чи зафіксовано в відео-, аудіозапису розмови, яка міститься на (назва носія 
звукової інформації, а також сторони касети, файл тощо), мовлення гр. Н? Якщо 
так, то які слова і висловлювання, що наведені в текстовому відтворенні 
досліджуваної розмови в протоколі огляду від…, промовлені саме ним? 

– Чи зафіксовано у фрагменті відео-, звукозапису розмови, що міститься на 
(назва носія звукової інформації, а також сторони касети, файлу тощо) на 
часовому відрізку, що починається в (год:хв:сек) зі слів «…» і закінчується 
в (год:хв:сек) словами «…», мовлення гр. Н? Якщо так, то які слова 
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й висловлювання, що наведені в текстовому відтворенні досліджуваної розмови 
в протоколі огляду від…, промовлені саме ним? 

– Однією чи різними особами промовлені слова й висловлювання, що 
зафіксовані на (назва носія звукової інформації, а також сторони касети, файлу 
тощо) і позначені в наданому протоколі символом …?  

– Мовлення скількох осіб зафіксовано в відео-, звукозапису досліджуваної 
розмови? 

– Встановити належність слів і висловлювань конкретним учасникам 
досліджуваної розмови (провести персоніфікацію мовлення). 

– Чи є мовлення, що зафіксовано у фонограмі, яка міститься на (назва носія 
звукової інформації, а також сторона, файл тощо), спонтанним чи підготовленим 
(вивченим напам’ять), читанням письмового тексту тощо? 

– Чи відповідає за змістом наданого протоколу прослуховування речового 
доказу (аудіозапису) та відео-, звукозапису досліджуваної розмови, що 
зафіксована на (назва носія звукової інформації, а також сторона, файл тощо)?  

– Відтворити в текстовій формі зміст розмови, зафіксованої на (назва носія 
звукової інформації, а також сторони касети, файлу тощо). 

– Відтворити в текстовій формі зміст фрагмента розмови, зафіксованого на 
(назва носія звукової інформації, а також сторони касети, файлу тощо) на 
часовому відрізку приблизно з…... (година:хвилина:сек) до…… 
(година:хвилина:сек), який починається зі слів «...» і закінчується словами «...». 

– Якими діагностичними властивостями характеризується мовлення особи, 
яка зробила анонімний дзвінок? 

– Чи є у фонограмі ознаки, встановлені на рівні слухового сприйняття, які 
свідчать про навмисне переривання запису на окремих його ділянках? 

Згідно п. 2.2.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз 
та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 
судових експертиз, «встановлення текстового змісту розмов, що зафіксовані у 
(відео) фонограмі, не є окремою експертною задачею, оскільки не потребує 
застосування спеціальних знань».  

Більшість фактів діагностичного характеру (наприклад, встановлення 
мовленнєвих особливостей, що містять інформацію про професійні навички, 
рівень освіти, рідну мову невстановленої особи тощо) не мають самостійного 
доказового значення і розглядаються в комплексі з ідентифікаційними 
питаннями. Наприклад, встановлення соціальних ознак, які проявляються в 
мовленні невідомої особи, мають доказову цінність тільки в разі, коли 
встановлено, що вони промовлені особою, що перевіряється.  

Особливості призначення лінгвістичного дослідження усного мовлення 
Перелік основних матеріалів, що надаються для проведення лінгвістичного 

дослідження усного мовлення 
Перелік матеріалів, що надаються для проведення лінгвістичного 

дослідження усного мовлення, залежить від змісту питань, що поставлені на 
вирішення.  

1) Для проведення ототожнення за лінгвістичними ознаками мовлення 
невстановленої особи, слова та висловлювання якої зафіксовано в відео-, 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    216    — 

звукозапису досліджуваної розмови, з особою, що перевіряється, необхідно 
надати: 

– відео-, звукозапис мовлення досліджуваної особи (розмови, що 
досліджується); 

– зразки усного мовлення особи, що перевіряється, тобто особи, 
документально підтвердженої ініціатором призначення експертизи, з мовленням 
якої експертом проводиться ототожнення за лінгвістичними ознаками мовлення; 

– протокол прослуховування (огляду) з текстовим відтворенням (так званою 
«розшифровкою») змісту досліджуваної розмови. 

2) Для проведення ототожнення двох/декількох невстановлених осіб, чиє 
мовлення зафіксовано в відео-, звукозапису двох/декількох досліджуваних 
розмов, необхідно надати: 

– відео-, звукозапис мовлення цих осіб; 
– протокол прослуховування (огляду) з текстовим відтворенням змісту 

досліджуваної розмови. 
3) Для встановлення факту читання тексту також рекомендується надати: 
– відео-, звукозапис мовлення досліджуваної особи (розмови, що 

досліджується); 
– зразки усного мовлення особи, що перевіряється, якщо її встановлено, 

також у формі читання тексту, яка за тематикою наближається до досліджуваної 
розмови. 

4) Для встановлення відповідності за змістом наданого протоколу 
прослуховування речового доказу та відео-, звукозапису досліджуваної розмови 
необхідно надати: 

– відео-, звукозапис мовлення досліджуваної особи (розмови, що 
досліджується); 

– протокол прослуховування (огляду), тобто текстове відтворення змісту 
досліджуваної розмови. 

5) Для проведення лінгвістичного дослідження усного мовлення з питань 
діагностичного характеру, наведених вище переліку питань, необхідно  
надати відео-, звукозапис мовлення досліджуваної особи (розмови, що 
досліджується). 

Основні вимоги щодо визначення придатності матеріалів, наданих для 
проведення лінгвістичного дослідження усного мовлення 

Придатність досліджуваних матеріалів для проведення лінгвістичного 
дослідження усного мовлення визначається за їх відповідністю формальним, 
якісним і кількісним критеріям. 

Формальні критерії 
1) Об’єктом лінгвістичного дослідження може бути лише відео- або 

звукозапис усного мовлення, оскільки його аналіз передбачає багаторазове 
прослуховування і поетапний аналіз різноманітних ознак мовлення. 

2) Експерт має володіти мовою, якою здійснюється досліджувана розмова, 
оскільки його робота полягає у виявленні, класифікації та зіставленні ознак мовлення 
конкретної людини з відповідними нормами мови, якою вона розмовляє.  

3) Обов’язковою умовою вирішення ідентифікаційних завдань, що 
стосуються, наприклад, встановлення приналежності слів і висловлювань, що 
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прозвучали в досліджуваній розмові, особі, що перевіряється, є наявність зразків 
її усного мовлення. 

4) Зразки усного мовлення особи, що перевіряється, повинні бути відібрані 
тією ж мовою, якою розмовляє досліджувана особа. Наприклад, якщо остання 
розмовляє українською мовою, то зразки мовлення особи, що перевіряється, 
повинні бути відібрані теж українською мовою.  

5) Якщо під час розмови особа переходить з української мови на російську і 
навпаки, або розмовляє на суміші російської та української мов (так званому 
«суржику»), необхідно надати експертові зразки усного мовлення особи, що 
перевіряється, українською і російською мовами, або, у разі мовлення на суміші 
зазначених мов, встановити домінуючу мову, в першу чергу, за фонетичними 
особливостями мовлення, і надати зразки усного мовлення цією мовою.  

6) З урахуванням того, що стійкість мовленнєвих навичок відносна, 
особливо якщо об’єктом аналізу є мовлення дитини з не досить сформованими 
мовленнєвими навичками, розрив у часі реалізації досліджуваної розмови і 
зразків усного мовлення повинен бути за можливістю мінімальним. 

7) Психоемоційний стан, в якому перебуває особа, що перевіряється, під час 
відібрання в нього зразків усного мовлення, темп її мовлення тощо, мають бути 
по можливості аналогічними тим, які характерні для досліджуваної особи в 
момент фіксації її мовлення. 

В окремих випадках, коли досліджувана особа й особа, що перевіряється, 
перебували в різному психоемоційному, фізичному стані, або в момент фіксації 
мовлення хворіли хворобами, що призводять до порушень функції утворення 
мовлення тощо, ознаки мовлення можуть істотно змінитися, що ускладнює 
проведення його лінгвістичного дослідження. 

Якісні критерії 
До якісних критеріїв визначення придатності мовленнєвого матеріалу для 

лінгвістичного дослідження відносяться: 
– розбірливість мовлення досліджуваної особи та зразків усного мовлення 

особи, що перевіряється; 
– характер досліджуваного матеріалу, що дозволяє проводити на його основі 

багатосторонній аналіз їх мовленнєвих особливостей; 
– можливість порівняння за типом висловлювання досліджуваного матеріалу 

і зразків усного мовлення особи, що перевіряється. 
Розбірливість мовлення є головним якісним критерієм оцінки придатності 

усного мовлення для його лінгвістичного дослідження. І лінгвістичний аналіз 
мовлення, і текстове відтворення розмови можуть бути проведені тільки за 
умови його розбірливості.  

За рівнем розбірливості/нерозбірливості мовлення диференціюється на 
розбірливе/малорозбірливе/нерозбірливе. Його оцінка за зазначеними 
критеріями здійснюється винятково в процесі слухового сприйняття.  

Нерозбірливе мовлення у будь-якому випадку непридатне для 
лінгвістичного дослідження і текстового відтворення його змісту.  

Зміст малорозбірливого мовлення може бути встановлений в процесі аналізу 
логіко-семантичних особливостей, інтонаційного, акцентологічного оформлення 
мовлення, кількості, послідовності наголошених і ненаголошених складів у 
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малорозбірливих словах тощо. Однак малорозбірливий мовленнєвий матеріал 
непридатного для лінгвістичного аналізу.  

Для його проведення придатне лише однозначно розбірливе мовлення, яке 
надає експерту можливість виявлення в ньому лінгвістичних, зокрема, 
фонетичних ознак мовлення, а в подальшому - їх безсумнівної наукової оцінки.  

Характер мовленнєвого матеріалу визначається за: 
– індивідуальними особливостями мовлення; 
– мовленнєвою поведінкою мовця; 
– мовленнєвою ситуацією. 
Можливість проведення дослідження встановлюється на основі аналізу 

сукупності мовленнєвих особливостей ідіолекту мовця: чим більше в мовленні 
індивідуалізуючих ознак, тим менший обсяг мовленнєвого матеріалу потрібний 
для визначення його мовленнєвої індивідуальності, і навпаки. Так само, для 
дослідження мовлення небагатослівних людей, які обмежуються короткими 
репліками і висловлюються з великими паузами, очевидно, потрібно більше 
мовленнєвого матеріалу.  

Крім того, різні групи ознак (наприклад, окремі фонетичні та дискурсивні) 
реалізуються в мовленні з різною частотою. Тому для їх дослідження потрібний 
різний обсяг матеріалу.  

Поведінкові моделі, вибрані досліджуваною особою в спонтанній розмові 
і особою, що перевіряється, при відібранні зразків усного мовлення, зазвичай не 
збігаються в силу відмінностей в їх психоемоційному стані, рольовому статусі 
тощо. Зазвичай під час фіксації процесуальних дій людина намагається говорити 
більш «культурно», грамотно, або навмисно спотворює ті або інші особливості 
свого мовлення, щоб перешкодити можливості його використання в якості 
порівняльних зразків під час проведення ідентифікаційного дослідження його 
мовлення.  

У мовленні досліджуваної особи можуть мати місце також ознаки імітації, 
наприклад, кавказького «акцента». У подібних випадках необхідно більше 
мовленнєвого матеріалу для визначення причини розбіжностей, диференціації 
«оригінальних» особливостей мовлення від імітованих. 

Кількісні критерії 
Кількісні критерії придатності мовленнєвого матеріалу для лінгвістичного 

дослідження застосовуються з метою визначення достатності обсягу якісного 
мовленнєвого матеріалу для повного та всебічного аналізу мовлення 
досліджуваної особи, наданого для вирішення експертних завдань. До цієї групи 
критеріїв відносяться його тривалість, яка прив’язується до кількості в ньому 
ознак індивідуалізуючого значення.  

Зазвичай мінімальна орієнтовна тривалість мовленнєвого матеріалу, 
необхідного для проведення повноцінного порівняльного аналізу, визначається в 
1-3 хвилини. При визначенні його достатності для лінгвістичного дослідження 
враховуються такі фактори. 

1) Чим вище темп мовлення і коротше паузи, тим більше мовленнєвого 
матеріалу реалізується в розмові в певний проміжок часу. І навпаки, при 
повільному темпі мовлення, великої кількості і тривалості невмотивованих пауз 
людина протягом такого ж проміжку часу вимовляє менше слів і висловлювань. 
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2) Оцінка достатності мовленнєвого матеріалу стосується тільки його 
розбірливої частини, придатної для дослідження, навіть якщо вона складає 10% 
(за тривалістю) мовленнєвого матеріалу в цілому. Тому при визначенні 
співвідношення розбірливої і нерозбірливої частин досліджуваної розмови в 
аудиторній частині експертного висновку дається загальна оцінка його якості, з 
визначенням достатності/недостатності розбірливої частини для проведення 
лінгвістичного дослідження. 

3) У діалозі або полілозі має місце певна диспропорція у співвідношенні 
обсягу слів і реплік мовців: хтось говорить багато, а хтось протягом 
десятихвилинної розмови вимовляє всього пару слів. Отже, загальна тривалість 
розмови не дає чіткого уявлення про достатність мовленнєвого матеріалу 
кожного з її учасників для лінгвістичного дослідження. 

4) При наявності в мовленні яскраво виразних індивідуалізуючих ознак для 
проведення ідентифікаційних досліджень потрібно менше мовленнєвого 
матеріалу, ніж при їх відсутності. 

5) Достатність мовленнєвого матеріалу безпосередньо залежить і від типу 
темпераменту мовця, обраної моделі мовленнєвої поведінки тощо. Якщо він 
небагатослівний або обмежується, в основному, короткими, однозначними 
фразами, то для проведення повноцінного порівняльного аналізу потрібно 
більше матеріалу, і навпаки. 

6) Такий же підхід застосовується, коли мають місце яскраво виразні відмінності 
в мовленнєвих ситуаціях, що склалися під час фіксації досліджуваної розмови 
і відбирання зразків усного мовлення особи, що перевіряється. 

7) У мовленні однієї з двох осіб, що порівнюються, можуть мати місце 
ознаки імітації, які зазвичай проявляються в нестійкості її окремих мовленнєвих 
особливостей. Для їх виявлення та порівняльного аналізу потрібно значно 
більше матеріалу, ніж при відсутності таких ознак. 

8) Частотність прояву ознак, що відносяться до різних лінгвістичних рівнів, 
в процесі мовлення неоднакова. Тому для фіксації одних з них (наприклад, 
особливостей вимови голосних звуків) потрібно менше матеріалу, ніж для інших 
(наприклад, дискурсивних). 

Ураховуючи різноманітність та взаємозумовленість факторі, що впливають 
на визначення придатності досліджуваного мовленнєвого матеріалу для 
проведення порівняльного лінгвістичного аналізу, можна стверджувати, що 
кожен експерт у кожному окремому випадку індивідуально вирішує питання 
щодо їх достатності для проведення ідентифікаційних досліджень і отримання 
обґрунтованих оцінних експертних висновків. 

Придатність зразків усного мовлення особи, що перевіряється 
Зразки є своєрідним «еталоном» мовлення особи, що перевіряється. Вони 

повинні бути відібрані в такому обсязі та якості, щоб можна було в однозначній 
формі встановити й проаналізувати його особливості. Тому до їхньої якості та 
кількості пред’являються більш суворі вимоги, ніж до досліджуваного запису.  

Зразки усного мовлення також оцінюються за їх придатністю для порівняльного 
аналізу, а саме, відповідністю певним формальним, якісним та кількісним вимогам, 
що забезпечує можливість їх максимально повного і всебічного зіставлення з 
мовленнєвим матеріалом невстановленої особи (див. вище).  
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Практика показує, що ініціатори призначення експертизи нерідко 
потребують професійних експертних роз’яснень щодо проведення слідчих дій з 
метою відбирання зразків усного мовлення особи, що перевіряється. У першу 
чергу, це стосується організації (моделювання) ситуації спілкування таким 
чином, щоб виключити можливість надання особою, що перевіряється, 
коротких, односкладових відповідей на поставлені їй запитання, оскільки така 
форма мовлення не дозволяє виявити повноцінний комплекс ознак, достатній 
для проведення ідентифікаційного дослідження. Для цього ініціатору необхідно 
використати певні психологічні навички роботи з особою, що перевіряється, з 
тим, щоб знизити рівень психоемоційного напруження, природного для ситуації, 
коли з людиною проводяться процесуальні дії. 

Порівнянність психоемоційного стану досліджуваної особи та особи, що 
перевіряється, припускає також створення умов для наближення темпу мовлення 
у зразках і досліджуваному матеріалі, оскільки відмінності в темпових 
особливостях мовлення можуть істотно вплинути на артикуляцію мовця, на 
вибір лексичних засобів, на синтаксичні особливості мовлення, ступінь 
послідовності висловлювання тощо. 

Тривалість зразків мовлення особи, що перевіряється 
Достатність (за тривалістю) зразків усного мовлення особи, що 

перевіряється, розглядується у взаємообумовленому зв’язку з якісними 
критеріями визначення їх придатності для ідентифікації, а саме, їх розбірливості, 
обсягу ідентифікаційних ознак у наданих зразках, їх значення при вирішенні 
конкретного завдання. 

Слід враховувати неминучі розбіжності в мовленнєвих ситуаціях, що 
складаються при фіксації досліджуваної розмови і зразків мовлення, оскільки 
вони можуть суттєвим чином вплинути на вибір людиною моделі мовленнєвої 
поведінки, а отже й мовленнєвих засобів, що використовуються. Це призводить 
певних розбіжностей у комплексах ознак, встановлених у мовленні 
досліджуваної особи та особи, що перевіряється. У свою чергу, це вимагає 
додаткового аналізу причин їх виникнення, а отже, і надання зразків у більшому 
обсязі. Оскільки обсяг досліджуваного матеріалу заданий «апріорі», ця проблема 
з розбіжностями такого типу може бути вирішена тільки за рахунок збільшення 
тривалості зразків мовлення особи, що перевіряється, як мінімум до 10 хвилин. 

Для дотримання технічних і акустичних умов запису зразків необхідно: 
– здійснювати його за допомогою звукозаписувальних засобів, що 

забезпечують хорошу якість звукозапису; 
– правильно розміщувати мовця відносно мікрофона звукозаписувального 

пристрою; 
– забезпечувати відсутність сторонніх шумів (шелестіння паперу, 

пересування стільців, вуличні шуми, включена телерадіоапаратура, супутні дії, 
що призводять до спотворень артикуляції: прийом їжі, ліків тощо). 

Крім того, необхідно забезпечити порівняльність мовлення досліджуваної 
особи та особи, що перевіряється, за формою висловлювання. 

Вибір форми висловлювання під час відібрання зразків усного мовлення 
прив’язується до форми висловлювання невстановленої особи у досліджуваній 
розмові, оскільки при різних формах висловлювання у мовленні навіть однієї 
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і тієї ж людини простежуються іноді суттєві розбіжності у комплексах ознак. Із 
цієї причини зіставлення мовленнєвого матеріалу в різних формах 
висловлювання, як мінімум, обмежує можливість проведення повноцінного 
ідентифікаційного дослідження. 

 
 

2.11. Вибухотехнічна експертиза 
 

Загальні положення 
Судова вибухотехнічна експертиза – криміналістична експертиза, 

предметом якої є фактичні дані (обставини), що пов’язані з визначенням 
групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв 
в цілому вигляді або за їх фрагментами (осколками), елементів вибухових 
пристроїв, обставин вибуху, які встановлюються на основі спеціальних знань 
в області криміналістичної вибухотехніки за питаннями, що поставлені на 
вирішення експертизи. 

Предмет судової вибухотехнічної експертизи складають фактичні дані 
(обставини), що встановлюються на основі спеціальних знань в області 
криміналістичної вибухотехніки за запитаннями, які ставляться на її вирішення.  

Предметом вибухотехнічної експертизи є встановлення найменування, 
конструкції, стану та інших фактичних даних про вибухові пристрої, 
боєприпаси, вибухові речовини, засоби підриву, предмети, що імітують вибухові 
речовини та вибухові пристрої, інструменти, матеріали, та пристосування, що 
використовувались при їх виготовленні, обставини підготовки та скоєння 
вибуху, рішення інших експертних задач, що потребують застосування 
спеціальних методичних засобів та використання спеціальних знань 
у криміналістичній вибухотехніці. 

У цілому, виходячи з потреб практики, предметом вибухотехнічної 
експертизи є: установлення групової належності та єдиного джерела 
походження вибухових пристроїв у непошкодженому вигляді або за 
фрагментами (осколками); вибухових речовин і засобів підриву, а також 
обставин вибуху. 

Об’єктами судової вибухотехнічної експертизи є матеріальні 
і матеріалізовані джерела інформації, визначені кримінально-процесуальним 
законодавством і надані експерту органом, що призначив експертизу, для 
експертного дослідження з метою вирішення поставлених запитань 
і встановлення фактів, що входять до предмету експертизи. 

До об’єктів вибухотехнічної експертизи відносяться матеріальні носії 
інформації та матеріали кримінальної справи. Слід підкреслити, що 
різноманітність конструкцій, механізмів вибухових пристроїв, речовин, що 
здатні до вибуху, та їх непередбачене застосування, не дає можливості чітко 
визначити конкретне коло об’єктів цієї експертизи. На підставі експертної 
практики, можливо окреслити лише найбільш розповсюдженні об’єкти: 

– вибухові речовини та їх пакування; 
– капсулі та детонатори; 
– вогнепровідні та детонуючі шнури; 
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– гранати; 
– міни; 
– снаряди; 
– підривачі; 
– запалювачі; 
– саморобні боєприпаси; 
– саморобні вибухові пристрої; 
– піротехнічні вироби; 
– навчально-імітаційні засоби; 
– залишки після вибуху або після застосування спеціальних засобів 

руйнування; 
– предмети, що імітують вибухові речовини та вибухові пристрої. 
Завданням вибухотехнічної експертизи є: 
– визначення належності об’єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів) та 

визначення класифікаційної категорії пристрою; 
– визначення (опис) конструкції пристрою та способу його виготовлення; 
– встановлення здатності пристрою викликати вибух та можливості вибуху 

пристрою в конкретних умовах (струс, нагрівання, тощо); 
– встановлення наявності в обставинах провадження даних, що стосуються 

особи, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій і привела його в дію. 
Види вибухотехнічних експертиз: 
– дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху на: 
– дослідження засобів підриву та вибухових пристроїв промислового 

виготовлення; 
– дослідження саморобних вибухових пристроїв; 
– дослідження залишків та слідів застосування вибухових пристроїв. 
Орієнтовний перелік вирішуваних питань: 
1. Чи підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого 

виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції, країна-виробник, 
тощо)? 

2. Чи є предмети, знайдені на місці події (в тілі потерпілого), частинами 
вибухового пристрою? Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать? 

3. Яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий 
пристрій? 

4. Який спосіб підриву був застосований в цьому випадку? 
5. Якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, 

снаряди, тощо)? 
6. Чи здатний даний пристрій викликати вибух? Якщо не здатний, то з яких 

причин? 
7. Чи містять надані експерту матеріали дані, що вказують на характерні 

риси особи, що виготовила вибуховий пристрій (професійні навички, ступінь 
обізнаності з технологією виготовлення і використання вибухових пристроїв, 
тощо)? 

8. Чи однакова конструкція саморобного вибухового пристрою, частини 
якого знайдені на місці події, та макета, виготовленого гр. Н.? 
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Особливості призначення вибухотехнічних експертиз 
Головною особливістю призначення вибухотехнічних експертиз є те, що 

вилученням, описом та пакуванням предметів вибухотехнічного походження 
займаються інспектори-вибухотехніки Національної поліції України, які повинні 
залучатися до огляду місця події пов’язаним з застосуванням вибухових 
матеріалів або під час вилучення їх з незаконного обігу. На кожен вилучений 
предмет чи групу предметів інспекторами-вибухотехніками видається довідка 
про рівень небезпечності вилученого предмету та рекомендації щодо 
поводження з ними. 

Експертні дослідження вибухотехнічних об’єктів, що проводять 
в лабораторних умовах державних експертних установ чи підрозділів, здатні 
дати відповіді на більш широке коло питань, розв’язання яких сприятиме 
розкриттю злочину, пов’язаного з вибухом, або встановленню причини вибуху, 
що не є кримінальним.  

Ефективність отриманої від експертів інформації багато в чому визначається не 
лише правильністю виявлення, фіксації й вилучення слідів вибуху, а й 
послідовністю призначення тієї або іншої судової експертизи, дотриманням певних 
вимог щодо їх проведення. Завдання вибухотехнічної експертизи в кожному 
випадку визначають ситуаційно, виходячи з наявних матеріалів кримінального 
провадження та обставин, що підлягають встановленню й доказуванню під час 
досудового розслідування з використанням спеціальних знань. 

Якщо певні об’єкти після їх вилучення з місця події і до призначення 
вибухотехнічної експертизи оглядалися окремо, про це має бути зазначено 
в постанові про призначення експертизи, а оглянуті речові докази треба знову 
упакувати за правилами пакування об’єктів експертизи. 

 
 

2.12. Експертиза техногенних вибухів 
 

Загальні положення 
Експертиза техногенних вибухів – це процес дослідження явищ, процесів та 

матеріальних об’єктів, пов’язаних з вибухом, який не пов’язаний із застосування 
боєприпасів та саморобних вибухових пристроїв або умов, щоб могли призвести 
до настання таких вибухів. 

Основними завданнями експертизи з дослідження обставин і механізму 
техногенних вибухів є: 

– установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу 
характеру роботи, яку він виконує; 

– визначення відповідності фактичних умов здійснення технологічного 
процесу на підприємстві нормативним вимогам; 

– установлення причин та наслідків техногенного вибуху; 
– установлення механізму техногенного вибуху; 
– установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-

технічних документів, що регламентують технологічний процес; 
– установлення з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між 

діями (бездіяльністю) певних осіб та настанням техногенного вибуху. 
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Перед експертизою з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів 
можуть ставитись й інші завдання, пов’язані з провадженням у справі, якщо для 
розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі техногенної 
безпеки. 

Експертиза техногенних вибухів є галуззю судової експертизи, яка 
відноситься до інженерно-технічного виду експертиз і відрізняється від інших її 
видів предметом дослідження. Під предметом дослідження експертизи 
техногенних вибухів розуміються фактичні дані про явища, умови, обставини, 
причинно-наслідкові зв’язки, що зумовили виникнення умов та обставин 
техногенних вибухів, що відбулись, або могли відбутись. 

Об’єктами експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних 
вибухів є технологічне обладнання та устаткування, технологічні процеси, 
відображені в технологічній документації, технічна та службова документація, 
матеріали перевірок та інші документи, які стосуються досліджуваної події. 

Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких 
міститься інформація, яка є предметом дослідження експертизи техногенних вибухів. 

Рекомендований перелік питань, які можуть вирішуватись при проведенні 
експертизи техногенних вибухів: 

1. Чи відповідає кваліфікація суб’єкта технологічного процесу характеру 
роботи, яку він виконує? 

2. Чи відповідав стан технологічного обладнання та устаткування 
встановленим нормативно-технічним вимогам? 

3. Чи було оснащено технологічне обладнання та устаткування засобами 
контролю параметрів, управління й протиаварійного захисту, якщо так,- якими? 

4. Чи були передбачені заходи щодо зниження вибухонебезпеки 
технологічної системи та технологічних блоків, що входили до неї? 

5. Чи відповідали організація та виконання робіт (навести яких) вимогам 
технологічного процесу? 

6. Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного 
обслуговування та ремонту технологічного обладнання й устаткування вимогам 
нормативно-технічної документації? 

7. Чи відповідав порядок проведення протиаварійних тренувань 
встановленим вимогам? 

8. Які обставини спричинили виникнення техногенного вибуху та його наслідки? 
9. Де розташовувався епіцентр техногенного вибуху? 
10. Що було першопричиною виникнення техногенного вибуху? 
11. Який механізм виникнення техногенного вибуху? 
12. Невиконання яких вимог нормативних актів перебуває у причинно-

наслідковому зв’язку з настанням події техногенного вибуху? 
13. Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають 

у причинно-наслідковому зв’язку з настанням події техногенного вибуху? 
Експерту слід надати протокол огляду місця техногенного вибуху з усіма 

додатками, протоколи слідчих експериментів, а також об’єкти дослідження. 
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2.13. Експертиза матеріалів, речовин та виробів 
 

Загальні положення 
Предмет експертизи матеріалів, речовин та виробів (далі – ЕМРВ) 

складають фактичні дані та обставини, що встановлюються на основі 
розроблених у криміналістиці теоретичних і методологічних засад дослідження 
речових доказів, а саме матеріалів, речовин та виробів, з використанням даних 
природничих і технічних наук. 

Традиційно в ЕМРВ виділяють шість задач: 
1. Задача виявлення – передбачає встановлення наявності на об’єкті-носії 

мікрооб’єкта (мікрооб’єктів) певної природи на основі спеціальних експертних 
знань з використанням мікроаналітичної техніки; 

2. Класифікаційна – встановлення належності об’єкта до певної множини 
(класу, роду, виду, групи), прийнятої в певній галузі науки, техніки, 
матеріалознавстві тощо; 

3. Ідентифікаційна – встановлення індивідуально-конкретної тотожності 
об’єкта або наближення до нього на рівні роду, групи. Найбільш типовим видом 
ідентифікаційної задачі в ЕМРВ є ідентифікація цілого за частинами; 

4. Діагностична – передбачає встановлення властивостей та стану об’єкта, 
суттєвих для виявлення фактичних обставин події, що розслідується: місця, часу 
та способу виготовлення об’єкта; встановлення наявності певних властивостей 
матеріалів, речовин та виробів і здатності до виявлення їх у конкретних умовах 
(наприклад, спроможність до утворення вибухових сумішей, горіння та 
самозапалювання), а також причин та часу їх змінення; 

5. Ситуаційна – передбачає встановлення факту та механізму взаємодії 
об’єктів як експертизи матеріальних об’єктів події, що розслідується; 

6. Реставраційна – передбачає встановлення суттєвих ознак, які були 
раніше притаманні об’єкту та змінились під дією зовнішніх та внутрішніх 
чинників. 

Об’єкти експертизи матеріалів, речовин та виробів 
До об’єктів ЕМРВ належать речові докази, зразки, необхідні для проведення 

порівняльного дослідження, протоколи слідчих (розшукових) дій та інші 
матеріали, які містять дані, що відносяться до предмета цієї експертизи та 
необхідні для вирішення поставлених перед експертом питань. 

Коло об’єктів ЕМРВ визначається її можливостями, а також судовою та 
слідчою практикою. У даний час до об’єктів ЕМРВ прийнято відносити 
лакофарбові матеріали та покриття, паливно-мастильні матеріали 
і нафтопродукти, метали та сплави, волокна, волокнисті матеріали та вироби 
з них, скло та кераміку, наркотичні засоби, психотропні препарати і прекурсори, 
полімери та пластмаси, спиртовмісні рідини, вибухові речовини та продукти 
вибуху, продукти побутової хімії, парфуми, органічні розчинники, кислоти, 
луги, фарбники та ін. 

Завдання експертизи матеріалів, речовин та виробів 
Головними завданнями ЕМРВ є: визначення кола об’єктів (речовин 

і матеріалів), що найбільш часто зустрічаються у слідчій і судовій практиці, 
встановлення можливостей їх диференціації за джерелом походження; створення 
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сучасної приладної бази, придатної для тонкої диференціації матеріалів і вилучення 
їх малих кількостей з об’єкта-носія; виявлення на предметах-носіях мікрочастинок 
або мікрослідів речовин, наприклад слідів паливно-мастильних матеріалів, часток 
скла, фарби та інших; встановлення природи речовин, що залишили слід, тобто 
віднесення їх до певного роду (виду) матеріалів та речовин; розробка методів 
ідентифікації мікрокількостей речовини.  

Встановлення родової належності полягає у віднесенні об’єкта 
у відповідності з прийнятою у науці й техніці класифікацією до конкретної 
множини. Наприклад, у товарознавстві лакофарбові матеріали прийнято 
класифікувати за природою плівкоутворюючої речовини (залежно від цього 
розрізняють, наприклад, масляні фарби, меламіно-алкідні, алкідні, 
нітроцелюлозні емалі тощо). Марки лакофарбових матеріалів визначаються за 
співвідношенням компонентів, що входять до їх складу. У зв’язку з цим 
спеціально вивчають та систематизують численні рецептурно-технологічні дані 
про об’єкти ЕМРВ.  

Встановлення групової належності полягає у віднесенні досліджуваного об’єкта 
до певної частини однорідних об’єктів, представники яких мають додаткові ознаки 
випадкового для даного роду походження. Наприклад, лакофарбові покриття, що 
належать до одного типу, можна поділити за наявністю дефектів, що виникли під час 
виготовлення та експлуатації, наявністю ознак експлуатаційного характеру 
(перефарбування, вирівнювання поверхні шпатлівкою).  

Загальну групову належність можуть мати не лише однорідні об’єкти. 
Наприклад, викрадені предмети, що раніше зберігалися в однакових умовах із 
специфічним забрудненням, тим самим набувають загальні групові ознаки. 
Загальною груповою належністю характеризуються: матеріали та речовини, що 
походять з одного джерела та не є розшукуваними у справі (інакше об’єктом 
індивідуальної ідентифікації буде це джерело); об’єкти, вироблені з одних і тих 
самих об’ємів матеріалу за допомогою одних і тих самих приладів; вироби 
однієї партії тощо.  

Таким чином, встановлення конкретної або загальної групової належності 
об’єктів має більше доказове значення, ніж родова належність, і є етапом вирішення 
ідентифікаційної задачі. Вирішення ідентифікаційної задачі в ЕМРВ – багатоетапне 
дослідження, у процесі якого виявляються ознаки не одного, а цілої системи об’єктів, 
пов’язаних з ототожнюваним елементом речової обстановки. Наприклад, частка 
лакофарбового покриття є носієм інформації про джерело походження пофарбованої 
деталі (за технологією фарбування та асортиментом використаних матеріалів), 
конкретної маси лакофарбових матеріалів у кожному шарі (за компонентним 
складом), про умови експлуатації транспортного засобу. При цьому важливим 
моментом є вибір критеріїв оцінки ідентифікаційних ознак і забезпечення вірогідності 
висновку. 

Класифікація об’єктів та експертизи матеріалів, речовин та виробів 
Об’єктами ЕМРВ виступають матеріальні носії криміналістично значущої 

інформації. Їх можна класифікувати за різними підставами. 
За фізичною злитністю об’єкти ЕМРВ поділяють на одиничні (окремі тіла) 

та множинні (сукупності тіл). У свою чергу серед одиничних об’єктів 
вирізняють прості (монолітні, розчленування яких супроводжується 
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порушенням його фізичної цілісності, наприклад, гребінець) та складні 
(складаються із частин, що роз’єднуються та замінюються, наприклад, 
авторучка, пістолет, автомобіль тощо). Множинний об’єкт – це сукупність 
предметів, що не знаходяться в стані фізичної злитності, об’єднані спільним 
цільовим призначенням, а також утворені випадково, кожен з яких є носієм 
криміналістично значущої інформації. В першому випадку це костюм, сервіз, 
в другому – сукупність предметів одягу конкретної особи, суміш цвяхів, 
шурупів, гвинтів, що зберігаються в одному місці. 

За агрегатним станом розрізняють газоподібні, рідкі та тверді об’єкти. 
Агрегатний стан речовини – це стан, який визначається ступенем її фізичної 
організації, що зростає в ряду газ, рідина, тверде тіло та залежить від зовнішніх 
умов (тиску та температури).  

За походженням об’єкти поділяють на природні та хімічні. 
За складом розрізняють органічні та неорганічні об’єкти.  
Особливою значущістю вирізняється класифікація об’єктів ЕМРВ за 

кількістю матеріальної субстанції, коли їх поділяють на макро-, мега- та 
мікрооб’єкти. 

Макрооб’єкт – об’єкт експертизи, наданий у кількості (обсязі), достатньому для 
цілковитої реалізації методики ЕМРВ конкретного виду на сучасному рівні її 
розвитку; не потребує застосування мікроскопічних методів для його виявлення. 

Мегаоб’єкт – об’єкт експертного дослідження, значна кількість (обсяг або 
розмір) якого не дозволяє провести безпосереднє його дослідження. Властивості 
такого об’єкта вивчають за зразками (пробами). 

Мікрооб’єкт – об’єкт експертного дослідження, невидимий або 
слабовидимий неозброєним оком; існує в мікрокількості, що потребує для його 
виявлення та дослідження застосування сучасних методів мікроаналізу. 

За природою та призначенням розрізняють наступні об’єкти ЕМРВ: 
– волокнисті матеріали та вироби з них; 
– лакофарбові матеріали та покриття; 
– нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали; 
– метали, сплави та вироби з них; 
– скло, кераміка та вироби з них; 
– пластмаси, гуми та вироби з них; 
– наркотичні засоби; 
– вибухові речовини, продукти вибуху та пострілу; 
– матеріали документів. 
Коло об’єктів даної експертизи фактично значно ширше ніж те, що 

передбачене останньою класифікацією.  
Саме останній принцип класифікації об’єктів покладено в основу при 

формуванні окремих видів ЕМРВ. Зважаючи на те, що коло об’єктів даної 
експертизи значно ширше за передбачене останньою класифікацією, можна із 
впевненістю прогнозувати формування нових видів ЕМРВ. 

ЕМРВ (експертиза матеріалів речовин та виробів) охоплює наступні види 
досліджень:  

– дослідження лакофарбових матеріалів і покрить;  
– дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них;  
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– дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них;  
– дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів;  
– дослідження скла, кераміки та виробів з них;  
– дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів;  
– дослідження спиртовмісних сумішей;  
– дослідження ґрунтів;  
– дослідження металів і сплавів;  
– дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі; 
– дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі; 
– дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; 
– дослідження харчових продуктів; 
– дослідження сильнодіючих і отруйних речовин; 
Основним критерієм віднесення експертиз матеріалів, речовин та виробів до 

певних родів та видів є характеристики та ознаки об’єктів дослідження. Тому до 
ЕМРВ можна відносити також такі дослідження як: 

– дослідження матеріалів документів; 
– дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу;  
– дослідження об’єктів рослинного походження;  
– дослідження об’єктів тваринного походження.  
На теперішній час в Україні нараховується 14 видів експертиз матеріалів, 

речовин та виробів, 2 види судово-біологічної експертизи та 2 види експертиз 
в інших розділах судових експертиз. 

Види експертиз матеріалів, речовин та виробів 
Дослідження лакофарбових матеріалів і покриттів  
Лакофарбові матеріали (лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, складові їх 

компоненти), а також предмети з пофарбованою поверхнею (транспортні засоби, 
деталі будівельних конструкцій, сейфи, інструменти) часто виступають як речові 
докази при розслідуванні кримінальних справ і при вирішенні спорів 
у цивільних та господарських справах. 

Об’єкти експертизи лаків, фарб і покриттів 
На експертизу лакофарбових матеріалів та покриттів (далі – ЛФМ і ЛФП) 

треба направляти:  
– частки лакофарбового покриття, виявлені на місці події; 
– об’єкт-носій з нашаруваннями речовини, схожої на фарбу (одяг, деталі 

транспортного засобу, інструменти тощо); 
– конкретні об’єми лакофарбових матеріалів, що, за припущенням, мають спільне 

джерело походження (за місцем виготовлення,зберігання, використання); 
– ідентифікований об’єкт з пошкодженнями на лакофарбовому покритті 

(зіскоби з нього) або ємність лакофарбового матеріалу. 
– окремі складові компоненти лакофарбових матеріалів (зв’язуюче, 

пігменти, наповнювачі), що ймовірно використовувалися для виготовлення 
конкретного лакофарбового матеріалу; 

– конкретні сукупності фарбованих предметів зі слідами контактної 
взаємодії; інструменти, що використовувались для виконання робіт 
з лакофарбовими матеріалами. 
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Завдання експертизи: 
– виявлення часток ЛФМ на об’єкті, що досліджується;  
– встановлення належності забарвлених часток до покриттів предметів 

певного цільового (автотранспортного засобу, сейфу тощо) та побутового 
(дверям, вікнам тощо) призначення; 

– визначення джерела походження ЛФМ (наприклад, заводу-виробника, 
марки автомобіля тощо); 

– встановлення ЛФМ предметів із пофарбованими поверхнями (наприклад 
зіткнення 2-х автомобілів); 

– встановлення факту багаторазового перефарбування; 
– встановлення спільності об’єктів, що порівнюються (належності їх до 

одного роду, групи або тотожності). 
Перелік питань: 
1. Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди (нашарування, 

плями, бризки) або частинки лакофарбових матеріалів (покриттів)? 
2. Чи є дана речовина фарбою, до якого виду фарби вона належить? 
3. Чи походять дані частинки від стандартного лакофарбового покриття 

легкового (вантажного) автомобіля? 
4. Чи придатні частинки фарби, знайдені на місці події (предметі-носії), для 

ідентифікації за ними конкретної пофарбованої поверхні? 
5. Чи мають надані зразки лакофарбових речовин (частинок покриттів) 

спільну родову (групову) належність? 
6. Чи не становили раніше окремі частини лакофарбового покриття одну 

пофарбовану поверхню? 
7. Яким способом пофарбовано даний предмет? 
8. Чи проводилось перефарбування даного предмета? 
Особливості призначення експертиз 
Відбір зразків з місця події. Пошук об’єктів криміналістичного дослідження 

ЛФМ (П), особливо мікрочасток, на місці події, проводиться за допомогою лупи, 
освітлювачів білого та УФ-світла, діелектричних паличок. 

Частки ЛФМ (П) на місці події найчастіше виявляються: 
– при дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) – на тілі і одязі потерпілого, 

на транспортних засобах, на дорожньому полотні та інших елементах речової 
обстановки ДТП (частки або притертості ЛФП автотранспортних засобів); 

– при крадіжках – на тілі та одязі підозрюваного, на знарядді зламу, на 
зламаних перешкодах, шафах, сейфах (частки ЛФМ будівельних і цільового 
призначення), при розкраданні ЛФМ – на одязі, взутті підозрюваного, 
транспортних засобах, предметах обстановки (частки, сліди ЛФМ). 

Інколи частки ЛФП можуть бути виявлені при розслідуванні: 
– вбивств – на тілі та одязі потерпілих (частки ЛФП, що відокремились від 

знаряддя вбивства, а також внаслідок контактної взаємодії із забарвленими 
елементами речової обстановки); 

– зґвалтувань – на тілі та одязі потерпілих (частки ЛФП як сліди контактної 
взаємодії із забрудненим одягом злочинця, з обстановкою місця події). 

На експертизу ЛФМ і ЛФП слід направляти, за можливістю, не зіскоби, а 
безпосередньо об’єкт, оскільки вилучення зіскобів призводить до знищення поверхні 
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та унеможливлює проведення трасологічних досліджень. Мікрочастки доцільно 
вилучати з поверхні об’єкта-носія тільки у разі загрози їх втрати (легко осипаються), 
запобігаючи при цьому випадковим забрудненням. Перш ніж вилучати 
мікронашарування з об’єкта-носія, необхідно ретельно їх описати, вказати розміри 
часток або нашарувань, їх зовнішній вигляд і обов’язково — локалізацію.  

Пакувати речові докази треба таким чином, щоб під час пересилки 
(транспортування) різноманітних зразків та об’єктів не трапилося їх 
пошкодження та змішування.  

Слід мати на увазі, що індивідуальні особливості лакофарбового покриття 
предмета утворюються у момент його нанесення, при затвердінні. Так, залежно 
від способу та технології фарбування транспортних засобів (наливом, 
занурюванням, розпиленням тощо), режиму висихання після фарбування на 
поверхні покриття можуть утворюватися різні дефекти (шагрені, пористість, 
смугастість, меління тощо). Багато локальних дефектів утворюється при старінні 
лакофарбового покриття під час експлуатації: білесоватість, розтріскування, 
бронзування, відшарування, меління.  

Покриття транспортних засобів є багатошаровим. Кількість шарів 
визначається самим типом транспортного засобу та технологією фарбування. 
Покриття може містити, відповідно до стандартної заводської технології, від 
двох до восьми шарів: ґрунтовка, шпатлівка, декоративні емалі, лаки. Тому 
шаруватість є цінною ідентифікаційною ознакою покриття, яка містить 
інформацію про тип, вид і марку транспортного засобу, технологічні 
особливості фарбування, умови експлуатації, наявність чи відсутність 
ремонтних робіт та умови їх проведення. 

Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них 
Предметом експертизи є встановлення фактів і обставин розслідуваної події 

на основі спеціальних знань у галузі експертології, хімії та технології 
полімерних матеріалів, пластмас, гуми та методів їх дослідження. 

Об’єкти: пакувальні засоби, деталі технічних засобів, радіо- і телеапаратура, 
продукція електротехнічної і кабельної (ізоляційні прошарки проводів, шнурів, 
кабелів, ізоляційні стрічки), взуттєвої (гума, штучна шкіра), гумової, 
галантерейної (біжутерія, ґудзики) промисловості, а також їх частини, 
мікрочастки, нашарування.  

Таким чином, можна виділити три види експертизи пластмас і полімерів: 
експертиза полімерних матеріалів і виробів з них; експертиза пластмас і виробів 
з них; експертиза гум і виробів з них. 

Усі названі матеріали і вироби повинні розглядатися як самостійні об’єкти 
експертного дослідження або частини досліджуваних предметів. Встановлення 
родової належності порівнюваних об’єктів і утворюючих їх матеріалів 
передбачає віднесення їх до певних класифікаційних груп, що прийняті 
у відповідних галузях виробництва, науки, техніки. 

У рамках даної експертизи вирішуються такі задачі:  
– виявлення часток пластмас та гум на різних об’єктах-носіях (задача 

виявлення); 
– віднесення об’єкта, що досліджується, до певної множини об’єктів за тими 

чи іншими підставами. Встановлення родової належності пов’язане, головним 
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чином, із природою матеріалу: наприклад, полімерні плівки, поліетиленові, 
поліхлорвінілові, триацетатні; встановлення групової належності пов’язане 
з особливостями технології виробництва виробів: наприклад, поліетиленова 
плівка із поліетилену високого, середнього та низького тиску, а також з умовами 
їх зберігання і експлуатації (класифікаційна); 

– ототожнення об’єкта за частинами, за слідовою кількістю, встановлення 
спільної родової або групової належності, а також встановлення джерела 
походження (ідентифікаційна); 

– встановлення певних властивостей об’єктів та причин їх видозміни (або 
виникнення) в певних умовах, пов’язаних із обставинами події, наприклад, зміна 
властивостей об’єкта під дією підвищеної температури і вологи, внаслідок 
механічної взаємодії з іншими об’єктами (діагностична); 

– встановлення факту та механізму взаємодії, наприклад, за характером 
витирання гуми (ситуаційна); 

– уявне відновлення первинного вигляду об’єктів або їх властивостей, 
змінених під впливом зовнішніх, а можливо і внутрішніх чинників 
(реставраційна). 

Перелік питань 
На вирішення експертизи виносяться такі питання діагностичного 

характеру: 
1. З якого виду полімерного матеріалу виготовлено даний предмет? 
2. Чи є дана речовина полімерним матеріалом? До якого роду (виду) 

належить даний полімерний матеріал? 
3. З якою метою використовується полімерний матеріал даного типу, виду, 

марки? 
4. Чи є на предметі-носії мікрочастинки полімерного матеріалу? Частки 

якого полімерного матеріалу виявлені на предметі-носії?  
5. Чи піддавався даний полімерний матеріал (наприклад пластмасова 

ізоляція кабелю) дії високої температури?  
6. Чи утворено слід на одежі потерпілого частками гуми автомобільної 

шини?  
7. Чи переклеювалась фотографія на даному посвідченні особи? Якщо так, то 

яким клеєм?  
8. Які причини зміни властивостей полімерних матеріалів? 
Експертиза пластмас і полімерів вирішує й питання ідентифікаційного 

характеру, наприклад:  
1. Чи мають дані зразки полімерних матеріалів спільну родову (групову) 

належність? 
2. Чи мають ґудзики, виявлені на місці події, і ґудзики на одежі 

підозрюваного загальну групову належність?  
3. Чи мають порівнювані об’єкти єдине джерело походження за місцем 

і технологією виготовлення?  
4. Чи належать дані фрагменти єдиному виробу з полімерного матеріалу?  
5. Чи виготовлені порівнювані вироби з пластмаси за допомогою одних і тих 

самих механізмів, пристосувань, інструментів?  
6. Чи утворені сліди на предметі конкретним виробом з гуми?  



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    232    — 

7. Чи мають полімерний матеріал ізоляції, метал струмопровідної жили, 
обплетення з тканини порівнюваних зразків загальну родову і групову належність 
з відповідними елементами проводу, вилученого у даного громадянина? 

В останньому випадку проводиться комплексна експертиза (або кілька 
самостійних експертиз) полімерів, металу і тканини. 

Особливості призначення експертизи 
Відбір зразків. Об’єкти на експертизу бажано подавати цілком. Сліди 

полімерних матеріалів доцільно вилучати разом з предметом-носієм і лише 
у крайньому разі – робити зіскоб. При цьому треба паралельно зробити зіскоб 
з чистої ділянки предмета-носія. 

Дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них 
Предметом експертизи об’єктів волокнистої природи є фактичні дані та 

обставини провадження, що встановлюються при використанні методологічних 
основ науки криміналістики і даних інших галузей знань, зокрема технології 
виробництва волокнистих матеріалів. 

Об’єктами дослідження волокнистих матеріалів можуть бути: 
– поодинокі волокна; 
– відрізки, обривки, шматки ниток, пряжі, тканини тощо; 
– обсяг волокон (ниток, пряжі, тканини) як сировини (напівфабрикату) для 

виготовлення продукції певного цільового призначення; 
– обсяг волокон (ниток, пряжі, тканини) як виду готової продукції; 
– конкретний шматок тканини, мотузки, шнура, паклі; 
– предмет одягу або цілий комплект. 
Завданнями експертизи є: 
– виявлення волокнистих матеріалів; 
– встановлення природи, призначення та найменування; 
– встановлення родової (групової) належності; 
– встановлення факту контактної взаємодії предметів речової обстановки; 
– ідентифікація або конкретних обсягів волокнистих матеріалів, або 

конкретних предметів із них; 
– визначення джерел їх походження. 
Перелік питань 
При відповідних властивостях слідосприймаючого об’єкту (структура 

і властивості його поверхні) і слідовідображення об’єкту (ворсова, рихла 
структура текстильних матеріалів, понизила міцність, обумовлена старінням 
і експлуатацією об’єктів волоконної природи) можна добитися досить високих 
результатів дослідження і вирішити наступні питання: 

1. Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сторонні волокна-
нашарування (мікрочастинки волокон), яка їх природа? 

2. Чи є в піднігтьових зрізах даної особи мікрочастинки волокон спільної 
родової (групової) належності з волокнами, з яких виготовлена тканина даного 
предмета одягу? 

3. Чи є на одязі (зазначається предмет одягу, кому він належить) волокна-
нашарування спільної родової (групової) належності з волокнами, з яких 
виготовлена тканина іншого одягу (зазначається її назва, кому вона належить)? 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    233    — 

Також проводяться порівняльні дослідження текстильних матеріалів 
і виробів з них (тканин, трикотажу, мотузки, шнурів, стрічок, ниток і т. д.).  
Є можливість проводити як порівняльне дослідження текстильних матеріалів: 
крадіжки, розкрадання, підміна одних матеріалів іншими (наприклад, при 
пошитті виробів), так і порівняльне дослідження текстильних виробів.  

У таких випадках розв’язуються питання наступного характеру: 
1. Чи мають загальну родову (групову) приналежність порівнювані об’єкти? 
2. Чи одним способом виготовлені порівнювані вироби? 
3. Чи з одного рулону тканини виготовлені порівнювані об’єкти (за 

наявності кромки у виробах)? 
Окрім вказаних питань ідентифікаційного характеру є можливість 

вирішувати деякі не ідентифікаційні питання: призначення волокон 
і волоконних матеріалів, характер пошкодження текстильних матеріалів, а саме:  

1. Яким способом розділені деталі, частини даного текстильного виробу? 
2. Чи складали раніше єдине ціле розділені на частини об’єкти?  
3. Чи є клаптик тканини, знайдений на місці події, частиною даного 

предмета одягу? 
4. Відбиток чи цього матеріалу (вироби) знайдений на місці події? 
5. При дослідженні багать, пожарищ, вмісту вогнищ можна вирішити 

питання: 
6. Залишки яких текстильних матеріалів (виробів) є в золі з місця пожежі? 
Відповідно до сучасних можливостей експертизи: досліджень предметів 

волокнистої природи і виробів з них, що пройшли хімічне чищення (одяг, 
килими, ковдри, скатертини, драпірування та ін). на вирішення ставляться такі 
питання: 

1. Чи є ці пошкодження на виробі експлуатаційними, виробничими 
дефектами чи наслідком хімічного чищення?  

2. Чи відповідає фактичний волокнистий склад виробу, визначеному на 
маркірувальній стрічці? 

3. Чи відповідають умови експлуатації представленого виробу, 
виготовленого з матеріалу з конкретним волокнистим складом з тими умовами 
експлуатації, які вказані на маркувальному ярлиці за допомогою спеціальних 
символів? 

4. Які причини зміни забарвлення виробу і розподілу фарбника після 
хімчистки? 

5. Як вплинула хімчистка на властивості волокон матеріалу, з якого 
виготовлений виріб? 

6. Перефарбувався виріб чи ні? 
7. Які пошкодження (механічні, термічні, хімічні) існують на наданому 

виробі? 
Для вирішення питань необхідні відомості про умови проведення хімічного 

чищення і зразок засобу, що застосовувався при чищенні, а також додаткові 
реагенти, якщо вони застосувались (препарати, антистатик та ін.). 

Відповідно до встановлення товарів волокнистої природи до коду УКТЗЕД, 
а також для ідентифікації волокнистих матеріалів, текстильних виробів різного 
виду й асортименту (одяг, постільна білизна, фрагменти тканин, рулонів, 
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канатно-мотузкові вироби, швейні нитки, пряжи й т.п.) вирішуються наступні 
питання: 

1. Який хімічний склад та відсоток співвідношення волокон у зразках? 
2. Яка поверхнева щільність тканини наданих на зразків? 
3. Чи належать надані зразки тканин до змішаних волокон? 
4. Який спосіб переплетення ниток у наданих зразках тканин? 
Особливості призначення експертизи. 
Експертизи криміналістичного дослідження волоконних матеріалів і виробів 

з них проводяться у зв’язку з розслідуваннями: крадіжок, грабежів, нанесення 
тілесних пошкоджень, вбивств, зґвалтувань тощо. 

У результаті вищезгаданих подій, волокна (одиничні текстильні волокна) 
можуть залишитися: 

– на перешкодах: огорожах, віконних і дверних отворах, проломах, лазах 
(крадіжки, грабежі); 

– на знаряддях нанесення тілесних пошкоджень, знаряддях вбивства (ножі, 
лопати, молотки, палиці і інші тверді предмети); 

– на деталях транспортних засобів при ДТП; 
– в піднігтьовому вмісту жертви і підозрюваного; 
– на одязі і взутті потерпілого (волокна від одягу підозрюваного і навпаки). 
Крім того, на твердих об’єктах-носіях можуть залишитися не тільки волокна, 

але і відбитки текстильних матеріалів, що відображають їх структуру. 
Велике значення для успішного вирішення поставлених перед експертизою 

задач має правильний відбір, упаковка і доставка речових доказів: 
– по можливості, об’єкти з волокнами-накладеннями, в першу чергу, повинні 

надаватися для дослідження волокон-накладень, а потім в судово-медичну, 
трасологічну і т. п. експертизи; 

– при упаковці предметів одягу і інших текстильних виробів слід їх 
висушити і упакувати ізольовано одні від інших; 

– якщо слідство цікавить питання про локалізацію волокон-накладень, 
об’єкти-носії повинні мати відповідні прокладки з паперу для ізоляції деталей 
виробу один від одного; 

– на транспортабельних твердих об’єктах-носіях із слідами (відбитками) або 
нашаруваннями волокон слід ізолювати потрібні ділянки за допомогою паперу, 
полімерної плівки і, краще всього, доставляти в зафіксованому вигляді 
(наприклад, в коробці, ящику); якщо об’єкти об’ємні і їх не можна доставити на 
експертизу, нашарування волокон слід вилучити за допомогою пінцета 
в паперовий пакет або за допомогою дактилоплівки (у жодному випадку не 
можна користуватися липкими стрічками, а тим більш фіксувати на них 
волокна за допомогою паперу). 

Дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів 
Предмет експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів (далі – 

НП та ПММ) – фактичні дані, що встановлюються на основі загальних положень 
методики досліджень матеріалів і речовин та спеціальних галузей знань – нафтохімії, 
технології нафтопереробки тощо. Такими фактичними даними є наявність на 
предметах-носіях легкозаймистих нафтопродуктів (НП), що свідчать, наприклад, про 
причину пожежі, використання їх для спалювання трупів; належність легкозаймистих 
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НП, вилучених на місці події, до конкретної ємності; наявність на одязі потерпілого 
нашарувань мастильних матеріалів та їх віднесення до конкретного об’єкта 
(транспортного засобу, вогнепальної та холодної зброї) чи конкретного об’єму 
(картер, коробка передач, задній міст транспортного засобу).  

У різних галузях науки та техніки все розмаїття НП класифікується залежно 
від потреб відповідних галузей знань. НП можуть класифікуватися: за цільовим 
призначенням; за агрегатним станом – розчинники, пальне, мастила, 
консистентні змазки, бітуми; за фракційним складом – бензини, керосини, 
дизельне пальне, мастила; за спеціальним призначенням – пальне літнє та 
зимове, мастила моторні, трансмісійні, індустріальні, консистентні змазки – 
консерваційні, антифрикційні.  

Об’єктами експертизи НП та ПММ є розчинники, бензин, гас, дизельне 
пальне, мінеральні мастила, консистентні змазки, парафін, бітуми. Часто НП та 
ПММ є складовими певних виробів, наприклад асфальтобетонного покриття 
дороги, охолоджувальної рідини, вибухової речовини. Інколи НП та ПММ є 
неконтрольованими (побічними, забруднюючими) речовинами, що підлягають 
виявленню.  

Аналіз експертної практики дозволяє виявити зв’язок між властивостями 
(фізичними, хімічними, споживчими), цільовим призначенням певних категорій 
НП і характером кримінальних проваджень, за якими досліджуються відповідні 
об’єкти. На підставі цього аналізу виділяють три категорії об’єктів:  

– легкозаймисті НП – клас об’єктів, що досліджуються, головним чином, 
у справах, пов’язаних з підпалами, спаленням трупів, вибухами, та при пригодах, 
в яких використовуються такі властивості, як здатність легко займатися і сприяти 
займанню або підтримувати горіння менш горючих матеріалів;  

– мастильні матеріали (ММ) найбільш часто досліджуються у справах про 
ДТП або пов’язаних з використанням холодної та вогнепальної зброї, 
крадіжками зброї, боєприпасів та інших виробів, що мають мастильні покриття;  

– тверді НП досліджуються у самих різних кримінальних провадженнях.  
Завдання експертизи: 
– виявлення слідів НП та ПММ; 
– встановлення природи речовини невідомого походження з метою 

віднесення її до продуктів нафтопереробки; 
– визначення виду, сорту, марки наданого на дослідження НП та ПММ 

відповідно до існуючих наукових, технічних та торгових класифікацій; 
– встановлення належності порівнюваних об’єктів до одного виду, сорту, 

марки НП або ПММ;  
– встановлення спільної групової належності досліджуваних об’єктів, тобто 

виявлення у них ознак, які свідчать про спільне джерело їх походження за 
місцем виготовлення (конкретний завод), належністю одній партії виготовлення, 
однаковими умовами зберігання, експлуатації; 

– ототожнення мас (об’єктів) НП та ПММ, поділених на частини в зв’язку 
з розслідуваною подією. 

Перелік питань: 
1. Чи належать дані речовини (рідини) до нафтопродуктів та паливно-

мастильних матеріалів? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)? 
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2. Чи є на предметі-носії сліди нафтопродуктів та паливно-мастильних 
матеріалів? Якщо є, яких саме? 

3. Чи мають дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали спільну 
родову (групову) належність? 

4. Чи був мастильний матеріал в експлуатації; якщо так, то протягом якого 
часу?  

5. Чи є в НП та ПММ домішки; якщо є, то які їх природа і можливе джерело 
походження?  

6. Чи розмішувався бензин марки 95 бензином з меншим октановим числом; 
якщо так, то в якій пропорції?  

7. Чи не походять дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали 
з однієї ємності? 

Особливості призначення експертизи 
Відбір зразків. Залежно від агрегатного стану, кількості виявленої на місці 

події речовини, обставин взаємодії з об’єктами інших класів НП та ПММ як 
речові докази поступають на експертне дослідження у вигляді індивідуально 
визначених об’ємів (мас) у конкретних ємностях, у тому числі з іншими 
технічними продуктами; слідів – у вигляді поверхневих нашарувань на різних 
предметах-носіях; слідів, розподілених у масі різних предметів-носіїв. 

У кожному із вказаних видів речових доказів НП та ПММ можуть бути 
зміненими, порівняно з їх початковим товарним видом, під дією різних факторів 
(зберігання, експлуатація, транспортування). Властивостями НП та ПММ 
обумовлені спеціальні вимоги до способу та матеріалу їх упакування для 
направленім на експертизу. Містити зразки рідких НП (бензин, гас, дизельне 
пальне, розчинники) з конкретних об’ємів, якщо вони не можуть безпосередньо 
бути доставлені на експертизу, необхідно в сухий скляний герметичний посуд, 
що своїми розмірами незначно перевищує об’єм відібраної речовини. 

Зразки в’язких НП та ПММ (мастила, консистентні змазки) треба 
упаковувати в скляну тару. Забороняється упаковувати такі зразки в паперові 
пакети, сірникові коробки, використовувати пакувальні матеріали з пластмаси, 
картону, деревини.  

Для дослідження НП та ПММ, що знаходяться на предметах-носіях, 
необхідно, за можливості, направляти на експертизу самі предмети, 
забезпечивши зберігання на них плям і нашарувань НП і ПММ та їх локалізацію, 
а також герметичність упакування цих предметів.  

Зразки твердих НП та ПММ треба упаковувати в пластикові пакети, що 
обов’язково зав’язуються або заклеюються. При відборі зразків дорожнього 
покриття до постанови слідчого про призначення експертизи необхідно 
додавати протокол і схему відбору зразків.  

Більшість нафтопродуктів належать до категорії легкогорючих, мають 
здатність швидко змінювати свої властивості. Так, у процесі їх зберігання 
в звичайних умовах вони втрачають частину найбільш летючих компонентів 
і можуть стати не придатними для вирішення експертної задачі. Тому, чим 
швидше вони будуть вилучені, герметично упаковані та надані на дослідження, 
тим ефективніше буде їх експертне дослідження. Предмети зі слідами НП та 
ПММ необхідно направляти спочатку на криміналістичну експертизу НП та 
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ПММ, а потім експертизи інших видів (судово-медичну, балістичну, 
трасологічну тощо). 

Дослідження скла, кераміки та виробів з них 
Предметом експертизи скла, кераміки та виробів з них виступають фактичні дані 

і обставини кримінального провадження, що встановлюються на основі спеціальних 
пізнань в галузі природничих та технічних наук (фізики, хімії, геології, технології 
виробництва скла і кераміки) та методології криміналістики. 

Об’єкти експертизи: скло та кераміка, а найчастіше – осколки або окремі 
фрагменти виробів з них, їх мікрочастки. Їх дослідженню приділяють значну 
увагу при розслідуванні ДТП, крадіжок, злочинів проти особи тощо. 

Вироби зі скла класифікуються за призначенням, способом виготовлення, 
характером поверхні, елементним складом. 

Переважна більшість виробів зі скла, які повсякденно нас оточують, 
виготовлені з неорганічного силікатного скла. Проте із спеціальною метою може 
використовуватися скло на основі інших окислів (алюмінатних, боратних, 
германатних, халькогенідних). За призначенням скло поділяється на тарне, 
віконне, кришталь, світлотехнічне (розсіювачі фар, підфарників), транспортне 
захисне (сталініт, триплекс), оптичне.  

Завдання, що вирішуються при проведенні криміналістичної експертизи 
скла, кераміки та виробів з них, можна розділити на ідентифікаційні та 
неідентифікаційні. 

До неідентифікаційних завдань відноситься встановлення причин 
пошкодження матеріалу чи виробу, зміни його окремих властивостей та 
характеристик, особливостей виготовлення, експлуатації, зберігання та інших 
даних, не пов’язаних із ототожненням. 

До ідентифікаційних завдань відносяться встановлення індивідуальної та 
родової (групової)належності, визнчення джерела походження виробів, 
визначення природи часток, схожих на скло та кераміку. 

Загальна схема дослідження скла та кераміки включає:  
– огляд речових доказів, у тому числі в ультрафіолетових променях і під 

мікроскопом. При цьому вони диференціюються за зовнішніми ознаками – 
кольором, прозорістю, морфологічними ознаками поверхні, наявністю 
нашарувань, внутрішніх напружень, свілей; 

– дослідження родових ознак – хімічний та мікроелементний склад 
речовини, аморфність, показник заломлення тощо;  

– виявлення та вивчення ознак спільного джерела походження (заводу-
виробника, прес-форми, способу виготовлення), умов експлуатації;  

– виявлення та вивчення окремих ознак, які індивідуалізують об’єкт 
(поверхні розділу, випадкові дефекти, кількісний склад мікроелементів, які не 
передбачені ДСТУ і технологією виготовлення).  

Перелік питань: 
1. Чи є на предметі-носії мікрочастинки скла (кераміки)? 
2. До якого роду (виду) належить дане скло (кераміка)? 
3. З якого виду скла (кераміки) виготовлено даний предмет? 
4. Чи мають дані зразки скла (кераміки) спільну родову (групову) 

належність? 
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Особливості призначення експертизи 
Відбір зразків. При призначенні експертизи скла та кераміки необхідно: 

вилучити з місця події та надати на дослідження всі виявлені осколки скла; 
речові докази надати на експертизу в тому вигляді, в якому вони були виявлені 
(на поверхні осколків можуть зберігатися забруднення, нашарування, сліди 
вмісту пляшки); вилучаючи віконне скло (з рами), необхідно позначити 
зовнішню та внутрішню сторони осколків.  

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів 

Предметом експертизи є встановлення фактів і обставин розслідуваної події 
на основі спеціальних знань у галузі експертології, хімії та методів дослідження 
наркотичних засобів. 

Наркотики – група речовин різної природи (рослинного чи синтетичного 
походження), зловживання якими призводить до розвитку тяжкого 
захворювання – наркоманії. 

Об’єкти експертизи: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги 
та прекурсори. Ці матеріали, а також сировина для їх виготовлення, виступають 
основними доказами при розслідуванні кримінальних проваджень, пов’язаних 
з їх незаконним виготовленням, зберіганням та збутом.  

Наркотичні засоби поділяються на:  
– натуральні (опій, опій екстракційний та ацетильований, морфін, кодеїн, 

тебаїн, кокаїн, канабіс (конопля Cannabis, смола канабісу, екстракти та настойки 
канабісу), кокаїновий кущ, кока лист); 

– напівсинтетичні (героїн, гідроморфон, оксикодон, еторфін, ефедрон); 
– синтетичні (метадон, петидин, промедол, фентаніл). 
Зазначені групи наркотичних засобів і психотропних речовин (кустарного чи 

заводського виготовлення) є неоднорідними за природою та хімічними 
властивостями. 

Завдання експертизи: 
– виявлення слідів наркотичних засобів на різних предметах-носіях (крім 

органів і тканин тіл людей, а також продуктів життєдіяльності живих організмів, 
які є об’єктами судово-медичної експертизи); 

– віднесення речовини до наркотичної з встановленням її конкретного виду;  
– встановлення родової (групової) належності порівнюваних зразків 

наркотичних засобів за ознаками сировини, технології переробки, умов 
зберігання тощо;  

– встановлення спільного джерела походження за місцем вирощування, 
місцем і способом їх виготовлення або виробництва;  

– ототожнення конкретних мас наркотичних засобів за відділеними від них 
частинами;  

– визначення способу, технології та інших характеристик кустарного 
виробництва наркотичних засобів. 

Перелік питань: 
1. Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів? Якщо є, то яких 
саме? 
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2. Чи є даний засіб наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх 
аналогом або прекурсором і яким (якою) саме? 

3. Чи мають дані наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або 
прекурсори спільну родову (групову) належність? 

4. Чи мають дані наркотичні засоби, психотропні речовини спільне джерело 
походження за якісним та відносним кількісним складом? 

Особливості призначення експертизи 
Відбір зразків. Наркотичні засоби та психотропні речовини дуже різноманітні за 

своїм зовнішнім виглядом. В експертній практиці вони зустрічаються у вигляді рідин, 
порошків, таблеток, капсул, паст, грудок, рослинних об’єктів. На їх зовнішній вигляд 
значною мірою впливає те, чи є вони натуральними або синтетичними, спосіб 
виготовлення (кустарний чи промисловий), технологія виготовлення, ступінь 
очищення та багато інших факторів. 

На дослідження наркотичні засоби поступають у різному вигляді. Кустарно 
виготовлені препарати, що є рідинами, як правило, містяться у медичних 
шприцах, склянках та інших підходящих ємностях. Рідкі фармпрепарати можуть 
надходити в тій формі, в якій вони випускаються, – ампулах, шприц-тюбиках. 
Порошкоподібні речовини, як правило, надаються у саморобних пакетиках, 
виготовлених із шматочків пластику, краї яких зібрані і з’єднані шляхом 
оплавленім, або пакетиках з паперу чи фольги. Таблетовані засоби інколи 
надходять у фабричній упаковці, частіше без неї, і можуть бути у вигляді 
порошкоподібної речовини. Крім того, всі наркотичні засоби можуть 
знаходитись у вигляді нашарувань на об’єктах-носіях, в ролі яких можуть 
виступати будь-які предмети. Препарати типу опію, наприклад, часто містяться 
у вигляді нашарувань на мисках, каструлях, ситах, ложках та іншому посуді, 
який використовувався в процесі їх кустарного виготовлення. Ними можуть 
бути просочені або містити їх нашарування ватні тампони, бинти тощо. 

Дослідження спиртовмісних сумішей 
Предмет експертизи: встановлення фактичних даних про розслідувану 

подію на основі використання спеціальних знань у галузі судової експертології, 
хімії, технології виготовлення речовин, що містять спирт, та методів їх 
дослідження. 

Об’єктами дослідження даної експертизи є конкретні визначені об’єми 
різних видів спиртних напоїв домашнього і промислового виготовлення, 
спиртові суміші, спиртовмісні рідини технічного призначення, сліди 
спиртовмісних рідин різного цільового призначення, що розподілені в масі або 
знаходяться на поверхні предметів носіїв, а також конструкції та обладнання, які 
використовуються для вироблення зазначених рідин кустарним способом.  

Дана експертиза за об’єктними і методичними ознаками може розглядатися 
як різновид експертизи харчових продуктів, проте надзвичайна поширеність 
злочинів у сфері виготовлення і реалізації населенню спиртовмісних рідин 
(незаконне вироблення, фальсифікація, контрабанда тощо) та глибока соціальна 
аморальність і небезпечність пов’язаних з цим злочинів (проти життя і здоров’я, 
у сфері оподаткування тощо) спонукали організаторів експертної діяльності 
досить обґрунтовано визначити самостійний статус експертизи рідин, що 
містять спирт, у системі експертиз матеріалів і речовин. 
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Завдання експертизи:  
– виявлення слідів спиртовмісних сумішей на різних предметах-носіях;  
– встановлення родової (групової) належності порівнюваних зразків 

спиртовмісних сумішей за ознаками сировини, технології переробки, умов 
зберігання тощо;  

– встановлення спільного джерела походження за способом їх виготовлення 
або виробництва;  

– ототожнення конкретних мас спиртовмісних сумішей за відділеними від 
них частинами;  

– визначення способу, технології та інших характеристик кустарного 
виробництва спиртовмісних сумішей. 

Питання експертизи можуть бути діагностичного та ідентифікаційного 
характеру, а саме: 

1. Чи є в даній ємності (склянці, банці тощо) або на поверхні предмета (на 
одязі, папері) сліди рідин, що містять спирт? 

2. Чи належить дана рідина до міцних алкогольних напоїв? Якщо належить, 
то до якого їх виду, та чи відповідає ця рідина вимогам ДСТУ? 

3. Чи є дана рідина етиловим спиртом та чи відповідає вона вимогам ДСТУ? 
4. Чи мають дані зразки спиртових рідин спільну родову (групову) 

належність? 
5. Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртова рідина? 
6. Чи придатний даний пристрій для виготовлення міцних спиртних напоїв? 
7. Чи відповідає за своїми характеристиками алкогольний напій у даній 

пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці? 
Особливості призначення експертизи 
Відбір зразків. У процесі підготовки матеріалів на експертизу необхідно для 

збереженості складу рідини, що містить летучі компоненти, поміщати її в добре 
закорковані ємності, зберігати у прохолодному місці. Коли йдеться про 
належність єдиному об’єму розділених об’єктів, обов’язково необхідно 
повідомляти експерту дані про умови існування розділених об’ємів і вид 
місткостей, в яких вони перебували (пляшка, фляга, каністра тощо). 

Дослідження ґрунтів  
Предмет судово-ґрунтознавчої експертизи складають фактичні дані, 

обставини справи, що встановлюються на основі спеціальних галузей знання: 
судового ґрунтознавства, криміналістики та суміжних з ними природничо-
технічних наук: загального ґрунтознавства, геології, агрохімії, біології. 

Об’єктами дослідження судово-грунтознавчої експертизи є: 
– грунтовий покрив різних ділянок місцевості, включаючи засипки горищ, 

стін, покриття підвалів, сараїв, гаражів, котельних, складських приміщень, 
недобудованих будинків; 

– грунтові нашарування на різних предметах-носіях (одязі, взутті людини, 
знаряддях зламу, автотранспортні засоби тощо). 

За допомогою судово-грунтознавчої експертизи можна вирішувати низку 
завдань, встановлюючи: 

– факт перебування предмета (суб’єкта) на певній ділянці місцевості; 
– факт контактної взаємодії між якими-небудь об’єктами; 
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– механізм утворення грунтового нашарування на різного роду предметах ( 
одязі, взутті, господарському інвентарі, знаряддях вбивства або зламу, АТЗ 
тощо); 

– просторово-часові характеристики (час переміщення окремих шарів 
ґрунту, давність поховання трупа тощо); 

– певні негативні обставини, наприклад, невідповідність місця виявлення 
трупа місцю вчинення злочину; 

– факт забруднення навколишнього середовища. 
Перелік питань: 
1. Яка природа нашарувань на об’єкті-носії? 
2. Чи є на об’єкті-носії нашарування ґрунту (інших речовин ґрунтово-

мінерального походження – глини, вапна, крейди тощо)? 
3. Чи мають загальну родову і групову належність нашарування ґрунту (речовин 

ґрунтово-мінерального походження) на об’єктах-носіях та зразки ґрунту, вилучені 
з місця події (або можливого місця контакту цих об’єктів-носіїв з поверхнею – стіни 
будинку, підлоги сховища, автомобіля, комплекту одягу тощо)? 

5. Чи не походять вказані нашарування від певної ділянки місця події? 
6. Чи не утворилися нашарування в результаті контактної взаємодії з стіною 

будинку (підлогою, автомобілем, комплектом одягу тощо)? 
7. Чи не залишені сліди ґрунту (відшарування), виявлені на місці події (в 

домі потерпілого, на місці ДТП тощо) певним об’єктом-носієм (взуттям, 
автомобілем)? 

8. Яка характеристика місцевості, від якої походять нашарування ґрунтово-
мінерального походження, виявлені на об’єкті-носії? 

9. Який можливий шлях переміщення об’єкта-носія виходячи з нашарувань 
на ньому? 

Особливості призначення експертизи 
Матеріали і документи необхідні для проведення експертизи: постанова про 

призначення експертизи; речові докази; зразки ґрунту з місця події; копії 
протоколів огляду місця події (протоколів вилучення зразків) та схем до них. 
У постанові крім докладного викладу фабули справи повинні наводитись 
наступні додаткові відомості: час події; стан вологості ґрунту (мокрий, вологий, 
сухий), наявність атмосферних опадів на момент події, дата вилучення 
предметів, їх стан (сухі, вологі); умови і характер використання (зберігання), 
маніпуляції з предметами від часу події до їх вилучення. 

Підготовка об’єктів дослідження: вилучення і надання об’єктів 
з нашаруваннями ґрунтового походження для експертного дослідження 
необхідно робити якомога швидше після вчинення злочину і перед проведенням 
судово-медичної чи іншої експертизи, оскільки в результаті їх проведення 
нашарування можуть бути частково чи повністю втрачені, забруднені 
сторонніми речовинами. 

Вилучення нашарувань ґрунту з об’єкта-носія без участі спеціаліста 
(експерта) абсолютно неприпустиме при вирішенні питання про механізм 
утворення нашарувань ґрунту.  

Якщо нашарування ґрунтово-мінерального походження знаходяться на 
об’єктах-носіях, що неможливо представити на дослідження (нашарування на 
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підлозі або на стіні будинку, на стовбурі дерева тощо), у таких випадках 
необхідно вилучати частину об’єкта-носія з нашаруваннями (наприклад, 
відділити частину дошки підлоги з ґрунтом чи частину стовбура дерева).  

У випадках, коли характер об’єкта-носія не дозволяє цього зробити, для 
вилучення нашарувань бажано запрошувати спеціаліста (експерта). 

Вилучення мікрочасток ґрунту на липку стрічку (дактилоплівку) робити не 
рекомендується, оскільки внаслідок міцного утримування на липкому шарі 
переважної більшості ґрунтових часток (перш за все – дрібних) такі речові 
докази мало придатні для досліджень. 

Неприпустимо обводити наявні на об’єкті-носії нашарування крейдою або 
кольоровим маркером, частки яких попадаючи в нашарування ґрунту можуть 
змінити їх склад і властивості. 

Не допускається змішування подібних за виглядом речовин з різних ділянок 
об’єкта (наприклад, з підметок, каблуків, проміжної частини підошви, рантів 
і верху), оскільки вони можуть мати різне походження і властивості.  

Вилучені вологі предмети, на яких є нашарування ґрунтово-мінерального 
походження (чи передбачається їх наявність), у найкоротший термін мають бути 
висушені при кімнатній температурі, покривши їх чистим папером, уникаючи 
при цьому втрати нашарувань; при цьому не допускається використання 
нагрівальних приладів чи дії прямих сонячних променів. У випадках надання 
об’єктів на дослідження у найкоротший строк (не більше 1-3 днів) допускається 
пакування речових доказів без попереднього висушування.  

Кожен речовий доказ пакують в окремий пакет, коробку чи ящик таким 
чином, щоб не пошкодити сліди. 

Відбір зразків з місця події. Порівняльні зразки ґрунту вилучаються в межах 
ділянки місця події, що підлягає ідентифікації (як безпосередньо з місця події чи 
ймовірного контакту, в результаті якого утворилися нашарування ґрунту, так 
і додатково – з декількох віддалених точок).  

Контрольні зразки вилучаються з оточуючих територій, як безпосередньо 
прилеглих до ділянки, що підлягає ідентифікації (з метою її відмежування від 
прилеглих до неї), так і територій з характером використання, аналогічним 
місцю події (для встановлення ступеню індивідуальності місця події відносно 
оточуючої місцевості). Маса кожного зразку повинна становити не менш  
50-100 г.  

Глибина відбору зразків визначається обставинами справи: глибина контакту 
(одяг, взуття) на сухому щільному ґрунті частіше обмежується 1-5 мм (до 1 см), 
на пухкому сухому чи вологому ґрунті вона становить до 1-3-5 см чи більше і не 
може бути менше 3-5 індивідуальних проб.  

Додаткові порівняльні зразки для характеристики ділянки беруть в радіусі 1-
5 м від безпосереднього місця події.  

Зразки з місця події відбирають з ділянок, не забруднених кров’ю, 
продуктами виділення чи розкладу організму людини або нафтопродуктами. 

Якщо за обставинами справи був можливий контакт предмета (одягу, сумки, 
тощо) з стінками ями чи канави або ж використання лопати, іншого інструменту 
при закопуванні предмета чи трупа, слід відібрати зразок окремо з кожного 
генетичного горизонту. 
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Якщо визначити наявні горизонти складно (ґрунт по всьому профілю 
візуально не розрізняється), порівняльні зразки слід відбирати з глибини 0-5 см 
і нижче через кожні 15-20 см на глибину ями.  

Якщо ж місцем події є закрите приміщення (земляна підлога сараю, льоху, 
підвалу, якогось виробничого приміщення або засипка горища тощо) 
порівняльні зразки відбираються з їх поверхні у 3-4 місцях безпосередньо 
з місця події (при неоднорідності ґрунтового шару – більше) і додатково – 
з поверхонь місць ймовірного руху, якщо дослідженню підлягають нашарування 
на взутті потерпілої (підозрюваної) особи – на вході в приміщення, з доріжки, 
що веде до приміщення, біля вікна і тощо.  

На відкритій ділянці місцевості контрольні зразки у кількості 3-4 
вилучаються за межами ділянки на відстані не менше 20 м від її уявних границь.  

При розслідуванні дорожньо-транспортних подій може виникати 
необхідність у порівняльних дослідженнях осипу грудок ґрунту, що залишились 
на місці зіткнення транспортних засобів, або ж у визначенні факту 
контактування одягу потерпілого з тими чи іншими деталями транспортного 
засобу, забрудненими ґрунтом. В таких ситуаціях в якості контрольних зразків 
використовуються нашарування на відповідних деталях (бак, бампер, крило 
тощо) таких же транспортних засобів, що експлуатувались в тих же умовах і на 
тих же маршрутах, що й досліджуваний автомобіль. 

Оскільки в нашаруваннях ґрунту часто містяться включення часток рослин 
з ділянки, що ідентифікується, паралельно із зразками ґрунту відбираються і зразки 
рослинності. Ґрунт є природним динамічним тілом його властивості в великій мірі 
залежать від зовнішніх умов і часового фактору. Це обумовлює залежність 
властивостей ґрунтів від строків вилучення, умов і терміну їх збереження. 

Дослідження металів і сплавів 
Предметом експертизи металiв, сплавiв та виробiв з них є фактичнi данi та 

обставини кримiнального провадження, що встановлюються на основi 
спецiальних знань у галузi кримiналiстики в цiлому, а також при використаннi 
знань у галузі металознавства, технологiї металiв i технiчних наук. 

Метали і сплави являють собою найпоширеніший вид об’єктів експертизи. 
Велика кількість злочинів пов’язана з незаконним виготовленням та підробкою 
ювелірних виробів, антикваріату, старовинних монет, виготовленням зливків під 
золото та інші дорогоцінні метали.  

Найбільш поширеними об’єктами експертизи металів і сплавів є:  
– холодна зброя; вироби із сталі та їх заготовки — саморобні та заводського 

виготовлення фінські ножі, кинджали;  
– частини та осколки виробів з металів — уламки лез, ножів, осколки 

деталей вибухових пристроїв, снарядів і мін, зруйновані частини деталей 
транспортних засобів та інших механізмів;  

– ошурки та мікрочастинки замків, сейфів, дроту і проводів; вироби 
з дорогоцінних металів (обручки, зубні коронки, прикраси, ордени, медалі, значки);  

– сліди металізації залізом, свинцем, міддю; припої, електролампи. 
Завдання експертизи 
Експертиза металів і сплавів вирішує як неідентифікаційні, так й 

ідентифікаційні задачі.  
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До неідентифікаційних задач належать:  
– виявлення мікрочасточок і слідів, а також визначення властивостей та виду 

металу, з якого виготовлено досліджуваний об’єкт; 
– встановлення якісних і кількісних характеристик хімічного складу виробів 

з металу;  
– встановлення явищ, причинно-часових і функціональних зв’язків на основі 

дослідження об’єктів з металів. 
До ідентифікаційних задач належать: 
– встановлення родової (групової) належності порівнюваних об’єктів 

з металу; 
– ідентифікація виробничих джерел порівнюваних об’єктів з металу;  
– ідентифікація конкретно визначених множин виробів з металу; 
– встановлення належності частин (мікрокількостей) до єдиного об’єкта 

з металу. 
Перелік питань: 
1. Чи є на об’єкті-носії (зазначається, на якому саме) сліди або 

мікрочастинки металу (сплаву) і якого (яких) саме? 
2. З якого металу (сплаву) виготовлено даний об’єкт? 
3. Чи мають дані металеві об’єкти (зазначається, які саме) спільну родову 

(групову) належність за матеріалом виготовлення? 
4. Яка марка металу (сплаву) виготовленого виробу? 
5. Чи виготовлена деталь промисловим способом чи в непромислових 

умовах? 
6. Чи відповідає якісний і кількісний хімічний склад виробу технічним 

умовам (ТУ, ДСТУ)? 
Особливості призначення експертизи 
При направленні речових доказів на експертизу необхідно дотримуватися 

правил, які забезпечують їх збереження та відсутність контактів між собою. 
Для проведення дослiдження експерту потрiбно отримати цiлу низку 

матерiалiв. 
Технiчнi нормативи на даний виріб регламентують склад, форму, розмiри, 

допуски, вимоги експлуатацiйного характеру. Вiдомостi про особливостi 
виготовлення, зберiгання та експлуатацiї виробiв полегшать ототожнення 
об’єктiв. Данi про використану сировину, без сумнiву, являють цiннiсть для 
експерта, оскiльки орiєнтують на наявнiсть певних ознак (наприклад, кольору) .  

Для визначення способу саморобного виготовлення (джерела походження) 
експерт може одержати iнформацiю при дослiдженнi інструментів та 
пристосувань, що використовувались в процесi виготовлення. Якщо такi 
інструменти не можна вилучити та надати експерту, необхiдно в протоколi 
огляду ретельно їх описати. 

Разом із речовими доказами експерту слiд направляти зразки для порiвняння. 
В документах, що надаються експертам, слiд докладно викладати обставини 

подiї, якi могли викликати змiни у зовнiшньому виглядi, хiмiчному складi, 
структурi металу виробу. 

Зазначенi вiдомостi можуть мати суттєве, а iнодi i вирiшальне значення при 
проведеннi дослiдження. 
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Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому 
середовищі 

В рамках експертизи вирішуються завдання щодо природи і концентрації 
шкідливих речовин – з її допомогою можна одержати відповіді на питання про те, чи 
є в даних зразках повітря, води, ґрунту тощо забруднюючі речовини (компоненти, не 
властиві їх нормальному складу), і якщо так, то які саме й у яких концентраціях, чи 
перевищують вони гранично припустимі; чи належить дана речовина до розряду 
токсичних хімічних препаратів, які активно впливають на організм людини й 
навколишнє природне середовище; чи належить дана хімічна речовина до категорії 
шкідливо впливаючої на озоновий шар Землі тощо. 

Об’єкти експертизи 
В залежності від питань, що необхідно вирішити, надаються відповідні 

об’єкти дослідження. Об’єктами цієї експертизи можуть бути:  
– земельні ділянки, водні об’єкти, на яких виявлені ознаки негативного 

впливу;  
– проби атмосферного повітря, води, ґрунту, що відібрані в межах 

антропогенно-порушеної ділянки та із суміжних територій;  
– окремі механізми, обладнання або деталі агрегатів з місця, на якому 

відбулася подія із шкідливими для екології наслідками;  
– технічна документація стану об’єктів, обстеження навколишнього 

середовища санітарно-епідеміологічними, природоохоронними та іншими 
спеціально уповноваженими органами тощо.  

Основними завданнями експертизи встановлення шкідливих речовин 
у навколишньому середовищі є: 

– встановлення належності шкідливих речовин до стандартизованої групи 
(виробничої, хімічної, гігієнічної тощо) відповідно до існуючої класифікації; 

– встановлення спільної (різної) родової (групової) належності, єдиного 
джерела походження, належності до єдиної маси тощо. 

Перелік питань: 
1. Чи містяться в зразках (повітря, ґрунту, води), що відібрані на певній 

території, шкідливі речовини, а якщо так, то які саме? 
2. Якими є концентрація шкідливих речовин і яке їх можливе джерело 

походження? 
3. Чи перевищує концентрація шкідливих речовин на певній території 

гранично допустимі норми і наскільки? 
Особливості призначення експертизи 
Експерт здатний визначити вид викиду, компонентом якого могла бути дана 

речовина; відповістити на запитання про час, протягом якого може зберігатися 
шкідлива речовина в навколишньому середовищі; вирішити питання про те, які 
хімічні сполуки могли утворитися в результаті реакції зі шкідливими 
речовинами, що містяться в певних газово-пилових викидах, промислових 
водах; встановити, чи відповідає нормативним вимогам метод, застосований для 
відбору проби або її аналізу; чи є однотипними речовина, виявлена 
в атмосферному повітрі, проби якого вилучені з місця забруднення, і зразок 
речовини з певного об’єкта, і якщо так, то за ознаками якої групи, чи не 
належать вони до одного виду, сорту, марки; чи не надходили надані для 
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порівняльного дослідження речовини з того самого джерела – чи виготовлені на 
одному заводі, чи випущені в складі однієї виробничої партії, чи зберігалися 
раніше в одній ємності. Вирішення цих питань є важливим, наприклад, при 
необхідності встановити транспортний засіб, з ємностей якого було зроблене 
викидання отруйних речовин в атмосферне повітря.  

Для дослідження надаються проби (повітря, води, ґрунту) або предмети 
з нашаруваннями забруднюючих речовин, а в необхідних випадках і аналізи 
проб, показання про обставини забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту 
тощо, в яких встановлюється наявність шкідливих речовин. 

Зазвичай даний вид експертизи призначається при проведенні комплексної 
екологічної експертизи. 

Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі 
Використання максимальних норм витрати пестицидів є найбільш 

поширеною причиною забруднення навколишнього середовища. В Україні 
встановлено перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання 
та встановлено регламент їх використання.  

Особливі ситуації забруднення об’єктів навколишнього середовища 
виникають при підвищених нормах витрати пестицидів. На оброблених площах 
розрізняють локальне забруднення (несправність агрегатів, використання 
невідкаліброваних або несправних розпилювачів тощо) і передозування 
(спричинені помилками при розрахунку необхідної норми витрати пестициду 
і робочої суміші тощо). Як свідчать дані лабораторних аналізів, найбільш 
забруднені мікрокількостями пестицидів з харчових продуктів – овочі, так як 
вони безпосередньо обробляються отрутохімікатами.  

Перелік питань: 
1. Чи є дана речовина пестицидом? Якщо так, яким саме? 
2. Чи містяться в зразках рослин (ґрунту, води) пестициди? 
3. Чи мають спільну родову (групову) належність надані зразки пестицидів? 
4. До якої групи небезпеки згідно з гігієнічною класифікацією належать 

надані зразки пестицидів? 
5. Чи дозволено використання в Україні наданих пестицидів? 
Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних 

речовин (далі – СХР) 
Експертиза проводиться з метою розпізнання та встановлення якісного 

складу досліджуваних речовин.  
Об’єктами експертизи є усі вироби хімічного виробництва (солі, кислоти, 

луги, розчинники тощо, речовини, що підозрюються у належності до СХР, а 
також предмети носії слідів контактної взаємодії з СХР (одяг, предмети 
побутового призначення тощо). 

Основним призначенням спеціальних хімічних речовин є застосування 
в оперативних заходах для створення умов, що сприяють виникненню 
додаткової оперативно-розшукової інформації, безпосередньо пов’язаної 
з подією злочину. Вони призначені для надання будь-яким об’єктам 
специфічних ознак, що дозволяє виділити їх із групи однорідних об’єктів. Це 
досягається шляхом нанесення різними способами міток на одяг, товарно-
матеріальні цінності, документи, грошові знаки, продукти харчування.  
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Перелік питань: 
1. Яка природа речовини, наданої на дослідження? 
2. Чи є нашарування спеціальних хімічних речовин на предметах-носіях 

(грошових купюрах, змивах з рук тощо)? 
3. Чи мають надані речовини спільну родову належність? 
Особливості призначення експертизи 
Відбір зразків спеціальних хімічних речовин. Спеціальні хімічні речовини 

поступають на експертизу як матеріальні об’єкти у вигляді нашарувань на 
грошових купюрах, одязі, у вигляді змивів цих речовин на ватних тампонах 
в якості речових доказів у кримінальних справах, пов’язаних 
з розслідуванням злочинів за фактом отримання хабарів. Речовину 
нашарувань вилучають механічним способом за допомогою сухого ватного 
тампону або пінцетом. Для збереження початкового вигляду нашарувань 
експертом фотографується загальний вигляд об’єктів та ділянки 
з нашаруванням речовини в УФ-променях. Ці мітки можуть бути кольорові, 
що важко змиваються або невидимі в звичайних умовах, а стають помітними 
лише в фільтрованих УФ- променях.  

Маркування грошових купюр здійснюється шляхом нанесення якого-небудь 
напису спеціальною хімічною речовиною (спецолівцем, спецчорнилом) і СХР 
у вигляді дрібнодисперсної речовини. Відповідно до протоколу маркування СХР 
(або протоколу застосування спецзасобів) зразки спецолівця і спецпорошку 
у більшості випадків наносять на окремі предмети-носії (наприклад, листи 
паперу) і пакують в окремі пакети. 

У ході проведення даних експертиз перед експертами ставляться 
діагностичні, класифікаційні та ідентифікаційні задачі. 

Дослідження харчових продуктів 
Судова експертиза харчових продуктів проводиться, як правило, при 

дослідженні питання про адміністративну відповідальність за правопорушення 
в галузі торгівлі, в процесі розслідування кримінальних справ про розкрадання 
державного, суспільного або особистого майна, про обман покупців, про випуск 
у продаж недоброякісних, нестандартних та некомплектних товарів. 

Об’єктами дослідження експертизи харчових продуктів можуть бути:  
– зерно, зерно-борошняні товари – крупа, мука, макаронні вироби, хліб, 

булочні вироби тощо; 
– кондитерські вироби – печиво, тістечка, торти, крохмаль, цукор, шоколад, 

какао-порошок, мед, цукерки, джем, варення тощо; 
– молоко та молочні продукти – молоко, сметана, кефір, вершки, сир, сир 

твердий, морозиво, йогурт, молочні консерви тощо; 
– м’ясо та м’ясопродукти – м’ясо різних тварин, копченина, ковбаси, 

сосиски, м’ясні консерви тощо;  
– риба та рибопродукти – риба, риба в’ялена, оселедці, рибні консерви, ікра 

тощо; 
– харчові жири – масло коров’яче, маргарин, олія рослинна, майонез, жири 

топлені свинячі, смалець тощо; 
– бакалійні товари – дріжджі, кава, чай, оцет, сіль, прянощі тощо; 
– готові страви, кулінарні вироби та напівфабрикати тощо; 
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– слабоалкогольні і безалкогольні напої – пиво, квас, соки, сиропи, солодка 
та мінеральна вода (газована і негазована) тощо; 

– алкогольні напої – вина (газовані та тихі, виноградні та плодово-ягідні, 
коньяки, спирт, горілка, лікеро-горілчані вироби (лікери, креми, настоянки, 
наливки, пунші, бальзами, аперитиви, коктейлі, джин, віскі, ром), напої 
домашнього виготовлення (вино, бражка, самогон).  

Головними завданнями в дослідженнях харчових продуктах є виявлення не 
передбачених стандартами та вельми токсичних речовин: 

– консерванти, що вводяться для продовження терміну їх придатності; 
– компоненти харчових добавок, що вводяться у корм тваринам для 

прискорення їх росту; 
– залишки (надлишки) пестицидів та мінеральних добрив, що 

використовуються при вирощуванні врожаю; 
– продукти окислення металевої тари для консервів; 
– бактерії, що розвиваються в харчових продуктах внаслідок порушення 

правил зберігання, недостатньої термічної обробки (ботулінус, сальмонелії 
тощо), а також колонії грибів (дріжджі, пліснява); 

– синильна кислота (що виділяється при тривалому зберіганні консервів 
з кісточкових); 

– сторонні включення (скло в пляшках та банках з ХП, комахи і гризуни 
в хлібі, кондитерських виробах), в тому числі отруйні речовини, що вводяться 
до ХП навмисно (солі миш’яку, талію, синильної кислоти); 

– продукти окислювальної деструкції різних органічних речовин – 
компонентів ХП, передусім жирів (це сполуки пероксидного характеру, 
альдегіди, кетони, низькомолекулярні кислоти та інші речовини); 

– інші. 
Перелік об’єктів, що направляються на експертизу (дослідження), а також 

питання, що ставляться перед останньою: 
1. Зерно, зерноборошняні та кондитерські вироби. 
При їх дослідженні вирішують такі питання: 
1. Чи відповідають подані на дослідження вироби нормам, зазначеним 

у ГОСТах, ДСТУ та інших нормативних документах? 
2. Якими є фізико-хімічні та органолептичні показники хліба, хлібобулочних 

виробів і чи відповідають вони їх найменуванням? 
3. Чи є серед компонентів макаронних виробів яйця? 
4. До якого сорту належать подана мука, крохмаль? 
5. Чи є наданий на дослідження крохмаль модифікованим? 
6. Чи відповідає вага штучного виробу нормі? 
7. Чи відповідають дані кондитерські вироби за фізико-хімічними 

показниками своєму найменуванню та ДСТУ? 
8. Який жир або суміш жирів використовувалась для виготовлення крему? 
9. Чи містить синтетичні, не дозволені харчовою промисловістю, барвники 

наданий на дослідження продукт? 
10. Чи є у кондитерському (хлібобулочному) виробі вершкове масло, 

маргарин, соняшникова олія або інший тваринний чи рослинний жир? 
11. Яка вологість цукру? 
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12. З якої сировини виготовлений цукор (буряковий або тростинний)? 
13. Який вміст сторонніх домішок у цукрі? 
14. Мед є натуральним чи штучним? 
15. Якщо мед фальсифікований, то чим (наявність сторонніх домішок 

і яких)? 
Для дослідження муки, крупи та макаронних виробів відбирають одну 

упаковку від 0,5 до 2 кг виробів з однієї партії. 
Для дослідження хлібобулочних виробів відбирають типові вироби у таких 

кількостях: 
– вагових і штучних виробів вагою понад 0,4 кг – 1 кг або 1 шт.; 
– штучних виробів вагою від 0,2 до 0,4 кг – не менше 2 шт.; 
– штучних виробів вагою від 0,1 до 0,2 кг – не менше 3 шт.; 
– штучних виробів вагою менше 0,1 кг – не менше 6 шт.; 
– маса кондитерських виробів (цукерки, печиво, цукор тощо) має бути не 

меншою 0,3 кг;  
– зразки меду в оригінальній упаковці (ємністю до 1,0 л) направляють до 

лабораторії нерозпечатаними; із бочок, фляг, банок, ємність яких понад 1,0 л, 
зразки меду вагою 0,2 кг відбирають після його ретельного перемішування. 

2. Молоко, молочні продукти та продукти їх переробки 
Питання, що вирішуються при їх дослідженні: 
1. Чи відповідають за фізико-хімічними показниками молоко, молочні 

продукти та консерви ДСТУ та ГОСТу? 
2. Які жирність та кислотність молока, молочних продуктів, наданих на 

дослідження? 
3. Яку кількість цукру додано до продукту? 
4. Чи містить продукт замінники цукру (аспартам, сахарин)? 
5. Чи додані до сметани сторонні домішки? 
6. Яка густина молока, та чи розбавлено воно? 
7. Чи відповідають вершкове масло, сир, морозиво своїм найменуванням 

і нормативним документам? 
8. Чи є наданий зразок вершковим маслом, або маргарином, або сумішшю 

жирів рослинного та тваринного походження? 
Зразки продуктів дрібної розфасовки направляють до лабораторії 

в оригінальній упаковці, молочну продукцію, що надається на дослідження, 
необхідно направляти у кількості не менш як: 

– молоко, кефір – 0,5 л; 
– сир коров’ячий та твердий – 0,2 кг; 
– сметана, масло – 0,1 кг; 
– морозиво – 0,2 кг; 
– консерви молочні – 0,3 кг; 
– сухе молоко – 0,2 кг. 
3. М’ясо, риба та продукти їх переробки 
Питання, що вирішуються при їх дослідженні: 
1. Який вид тваринного м’яса (яловичина, свинина, баранина)? 
2. Яка вага (вихід) м’ясних і рибних напівфабрикатів січених, натуральних? 
3. Яке співвідношення м’яса у м’ясних напівфабрикатах, обкачаних у сухарях? 
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4. Чи є наповнювач у січених напівфабрикатах або готових січених виробах?  
5. Який рівень вологи у виробах із січеного м’яса та риби? 
6. Чи відповідають нормативним документам фізико-хімічні показники 

наданої на дослідження ковбаси показникам ковбаси даного найменування? 
7. Який вміст солі, крохмалю та інших домішок у ковбасних виробах? 
8. Який сорт ковбаси даного найменування? 
4. Харчові жири тваринного та рослинного походження 
У разі контрольної закупки, при вилученні проб для дослідження необхідна 

така кількість (не менше): 
– вершкового, топленого масла, жирів тваринних, маргарину – 0,2 кг; 
– олії рослинної – 0,5 л. 
Питання, що вирішуються при їх дослідженні: 
1. Що являє собою надана на дослідження речовина? Якщо це жир, то до 

якого виду він належить?  
2. Чи відповідають за фізико-хімічними показниками надані рослинний, 

тваринний або суміш жирів нормативним документам? 
3. Чим є надана на дослідження речовина — вершковим маслом, маргарином 

або їх сумішшю? 
4. Чи є домішки рослинного жиру в твердих жирах? 
5. Яке найменування масла вершкового, рослинної олії? 
6. Який сорт вершкового масла? 
7. Чи є надана олія соняшниковою або іншою рослинною олією? 
8. Якої якості фрітюрний жир? 
Для визначення виду м’яса або риби необхідний шматок туші вагою не 

менше 1 кг разом із кісткою.  
Ковбаса, ковбасні вироби та копчення вилучається у кількості 1 батону або 

не менше як двох проб вагою 0,2–0,25 кг кожна. 
Напівфабрикати та готові вироби із січеної риби і м’яса (котлети, шніцелі 

тощо) відбираються у кількості до 10 штук. 
Фарші з м’яса та риби, копчені вироби відбираються не менше як 0,5 кг, а 

і Ікра нефасована – 0,2 кг. 
5. Бакалійні товари 
Питання, що вирішуються при їх дослідженні: 
1. Чи відповідає надана на дослідження продукція нормам, зазначеним 

у ГОСТах, ДСТУ та інших нормативних документах? 
2. Чи відповідає кава розчинна (в зернах) нормам, зазначеним у ГОСТі? 
3. Який вміст кофеїну в розчинній каві? 
4. Чи відповідає наданий на дослідження чай нормам, зазначеним у ГОСТі? 
5. Чи є наданий на дослідження мелений порошок перцем чорним гірким? 
6. Чи містить наданий на дослідження мелений чорний перець сторонні 

домішки? 
7. Чи відповідає наданий на дослідження оцет нормам, зазначеним у ГОСТі? 
Відбір проб провадять після перевірки стану на придатність до використання 

та встановлення однорідності партії у присутності відповідальних осіб, що 
контролюють якість продукції, відповідно до правил відбору проб, зазначених 
у нормативних документах на ці товари. 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    251    — 

6. Готові страви, кулінарні вироби та напівфабрикати 
Питання, що вирішуються при їх дослідженні: 
1. Чи відповідає вихід готового виробу (страви) наведеній розкладці? 
2. Чи містяться жири, цукор, молоко в кулінарних або кондитерських 

виробах (у якій кількості)? 
3. Чи є наповнювачі (хліб, каша, цибуля тощо) у січеному м’ясному виробі (в 

якій кількості)? 
4. Чи є у печиві, кремі для тортів тощо масло вершкове, маргарин? 
5. Чи є домішок свинини, баранини, м’яса птиці у фарші? 
Порядок вилучення зразків у торговій мережі та на підприємствах 

громадського харчування визначений Правилами вилучення зразків харчових 
продуктів для дослідження у санітарних лабораторіях. 

Кількість кулінарних та кондитерських виробів, що необхідна для 
проведення дослідження:  

– перші страви – одна-дві порції; 
– м’ясні січені вироби (котлети, біфштекси тощо) – 5–10 штук; 
– каші, гарніри до других страв – 0,2–0,3 кг; 
– компоти, соки, напої, кава, какао – 0,2 кг; 
– пиріжки – 5–10 штук; 
– печиво – 0,3 кг; 
– коржики, булочки, тістечка – 5–10 штук. 
7. Напої безалкогольні, слабоалкогольні, плодово-ягідні та овочеві соки 
Питання, що вирішуються при їх дослідженні: 
1. Чи відповідає газована вода у пляшках найменуванню та ДСТУ? 
2. Чи відповідає наданий зразок квасу ДСТУ? 
3. Чи відповідає даний зразок овочевого та плодово-ягідного соків ДСТУ? 
4. Чи фальсифікований наданий на дослідження сік, і якщо так, то яким 

чином? 
5. Чи розбавлене подане на дослідження пиво? 
6. Чи є в напої синтетичні барвники, які не повинні використовуватись для 

його виготовлення? 
7. Чи є в напої аскорбінова кислота, та яка її кількість? 
8. Чи є в напої замінники цукру, і які? 
На дослідження надають не менше 0,5 л овочевих і плодово-ягідних соків 

і не менше 1 л безалкогольних напоїв, квасу та пива. Напої у невеликих 
упаковках (пляшки місткістю 0,5 л і менше) направляються на дослідження без 
порушення закупорювання. 

8. Алкогольні напої 
Одним з найбільш складних і водночас інформативних напрямів досліджень 

харчових лабораторій є експертиза алкогольних напоїв. 
Питання, що вирішуються при їх дослідженні: 
1. Чи відповідає спирт, вино, лікеро-горілчаний напій, горілка, коньяк, пиво 

відповідним нормативним документам (ГОСТу, ДСТУ, ГСТУ тощо)? 
2. Чи відповідають вино, лікеро-горілчаний напій, горілка, коньяк, пиво 

своєму найменуванню, а також даним, зазначеним на етикетці, у сертифікаті 
якості? 
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3. Чи відповідає надана проба напою зразку, вилученому як еталонний 
(порівняльний, контрольний)? 

4. Чи є вином надана на дослідження рідина? 
5. Чи є вино, надане на дослідження, плодово-ягідним або виноградним? 
6. Чи розведене дане виноградне вино плодово-ягідним вином? 
7. Чи є наданий зразок вином домашнього виготовлення? 
8. Чи є вилучена рідина спиртним напоєм домашнього виготовлення? 
9. Що являють собою подані на дослідження рідини? Чи мають вони спільне 

джерело походження? 
10. Чи містить подана на дослідження рідина ароматизовані добавки, не 

передбачені технологією виробництва напою (ванілін, есенції тощо)? 
11. Чи містить надана на дослідження рідина етиловий спирт? 
12. Чи є надана на дослідження рідина етиловим спиртом, а якщо так, то чи 

відповідає він вимогам ГОСТу? 
13. Які токсичні мікродомішки містить спиртовмісна рідина, і в якій кількості? 
14. Чи є поданий на дослідження спирт технічним, технічним денатурованим 

або харчовим?  
15. Чи є у спирті денатуровані домішки, якщо так, то які?  
16. Чи виготовлені акцизні марки, наклеєні на пляшки, на підприємствах, що 

здійнюють випуск марок? 
17. У який спосіб виготовлені подані на дослідження акцизні марки? 
18. Чи порушена заводська закупорка поданої на дослідження продукції? 
19. У який спосіб закупорена подана на дослідження продукція — кустарний 

чи заводський? 
20. Який клей використовувався для наклеювання етикеток, контретикеток, 

кольєреток та акцизних марок? 
Чотири останніх перелічених питання не відносяться до експертизи 

харчових продуктів, а є предметом вирішення трасологічної експертизи, 
експертизи документів, експертизи матеріалів і речовин. Як правило, ці питання 
експертами відповідних спеціальностей вирішуються паралельно з питаннями 
суто харчової експертизи. Комплекс отриманих висновків надає слідству більш 
повну інформацію, що збільшує доказову базу при розслідуванні кримінальних 
справ відповідних категорій.  

Правила відбору проб передбачені стандартами. Для контрольної перевірки 
якості продукції відбирають середню пробу не менше 1 л кожного напою окремо. 

Особливості призначення експертизи 
Підготовка речових доказів та відбір зразків. Харчова експертиза 

регулюється загальними положеннями з питань вилучення, порівняльного 
дослідження об’єктів експертизи та супровідною документацією до речових 
доказів. Існують правила, регламентовані державними стандартами, за якими 
провадиться відбір проб харчових продуктів для встановлення їх якості, а також 
розглядаються питання, що вирішує експерт при дослідженні об’єктів 
експертизи.  

Успішне проведення харчової експертизи багато в чому залежить від того, 
наскільки правильно і повно здійснена підготовка матеріалів для дослідження, 
яких заходів вжито для збереження властивостей наданих на нього товарів.  
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Наприклад, недодержання встановленого порядку відбору середньої проби 
або надання на експертизу недостатньої кількості продуктів може призвести до 
неправильних висновків. Відібрані проби мають бути негайно надані на 
дослідження, а за відсутності такої можливості допускається доставка проб 
деяких продуктів не пізніше 4-6 годин з моменту їх відбору. У виняткових 
випадках, коли в ці строки неможливо надати проби на дослідження, після 
консультації зі спеціалістом їх слід зберігати у прохолодному місці. 

Методи відбору проб встановлені стандартами. Чинні стандарти і технічні 
умови передбачають декілька варіантів відбору проб для органолептичної 
оцінки і лабораторного аналізу, що включає фізико-хімічне, радіологічне, 
бактеріологічне тощо дослідження. Відбір проб, визначення однорідності партії 
товарів часто мають багато особливостей і потребують спеціальних знань, отже, 
необхідно звертатись за консультацією до спеціалістів.  

Нормативними документами регламентовано технічні умови виготовлення, 
вміст, якість, упаковку, маркування, транспортування, зберігання, терміни 
придатності та правила відбору проб харчових продуктів, що виробляються 
підприємствами харчової промисловості. 

Основні положення при вилученні об’єктів дослідження:  
– харчові продукти і напої вилучають за правилами, передбаченими 

відповідними стандартами;  
– на експертизу надають певну кількість продуктів відповідно до 

нормативних документів; 
– продукти вмішують у чисту суху тару: скляні банки, пляшки, 

поліетиленові пакети та упаковують так, щоб забезпечити їх збереження; 
– вилучені зразки опечатують або пломбують у присутності представників 

громадськості будь-яким доступним способом, що виключає втрату зразка, 
зміну його фізико-хімічних властивостей;  

– для порівняння вилучених об’єктів з продуктами певного виду, сорту 
надають зразки для порівняльного дослідження: алкогольні напої у звичайних 
упаковках, соки, молоко, сметану тощо з нерозпечатаних банок, фляг, бочок, 
звертаючи увагу на партію, дату виготовлення і розливу. 

Для визначення відповідності харчових продуктів і напоїв вимогам 
нормативної документації їх вилучення проводять методом випадкового відбору 
проб одиниць продукції з кожної партії. Партія – кількість продукту одного 
найменування у споживчій або транспортній тарі, виготовленого одним 
підприємством-виробником, однієї дати виготовлення, однакового за своїми 
якісними показникам та оформленого одним документом про якість.  

При направленні об’єктів дослідження до лабораторії необхідно надати 
сертифікат відповідності (документ заводу-виробника, в якому зазначені основні 
фізико-хімічні показники, що характеризують якість відповідного продукту), 
технологічні інструкції, рецептури на вилучені харчові продукти.  

Процесуальне оформлення висновків (при порушенні кримінальної справи) 
та довідок (при оперативних розробках), техніка отримання проб і зразків 
залежать від конкретних обставин справи та стадії розслідування злочину.  

До відкриття кримінального провадження вилучення проб і зразків 
оформляється актом, який складає оперативний співробітник або інша посадова 
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особа. В акті зазначають: місце, дату та час вилучення (виїмки); посаду, 
прізвище осіб, які провели відбір проб; прізвище, ім’я та по батькові матеріально 
відповідальних осіб; найменування продукту, кількість та об’єм проби; кількість 
продукту, від якого відібрана проба; посаду та прізвище осіб, у присутності яких 
проводився відбір проб, та їх підписи; номери та дати накладних і сертифікатів, 
за якими оформлена дана партія продукту, а також спосіб упаковки та 
опечатування (зміст відбитку печатки або пломби).  

За необхідності проведення дослідження харчових продуктів у зв’язку 
з розслідуванням кримінального провадження, вилучення проб для першого 
і зразків для порівняльного дослідження проводить слідчий. Вилучення зразків 
і проб оформляють постановою та протоколом.  

Підставою для проведення дослідження у кримінальній справі є постанова 
слідчого про призначення експертизи. У лабораторію, разом з постановою про 
призначення експертизи, надають документи, що характеризують основні 
фізико-хімічні показники, склад та якість наданих продуктів, – сертифікати, 
технологічні карти, тимчасові положення тощо. 

Для підвищення достовірності експертних висновків перед вилученням 
харчових продуктів та при оформленні матеріалів для проведення експертизи 
(дослідження) доцільно звертатись за консультацією до спеціаліста або 
експерта. У деяких випадках, після узгодження із спеціалістом або експертом, 
вилучені об’єкти можуть надходити на експертизу у кількості меншій, ніж 
рекомендується.  

Необхідно зазначити, що питання про придатність харчових продуктів для 
вживання, належать до компетенції санітарно-епідеміологічної служби та 
відповідних установ 

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин 
Сильнодіючі та отруйні речовини (СДОР) – це такі хімічні речовини або 

сполуки, що при певній кількості, що перебільшує гранично допустимі величини 
концентрації (ГДК) безпосередньо чи опосередковано може призвести до 
загибелі, гострого чи хронічного захворювання або отруєння і завдати шкоди 
довкіллю. Наприклад, хлор, сірчаний газ, діоксид азоту, фенол та ін. 

Предметом експертизи є встановлення фактів і обставин розслідуваної події 
на основі спеціальних знань у галузі експертології, хімії та методів дослідження 
сильнодіючих і отруйних речовин.. 

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини поділяються 
на: токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі, ті, 
що впливають на репродуктивну функцію, сенсибілізатори (алергени). 

Перед експертами виникає необхідність вирішення діагностичних завдань, 
пов’язаних з визначенням наявності й природи сильнодіючих і отруйних засобів, 
їх сумішей у складі наданих на дослідження об’єктів.  

Завдання експертизи:  
– встановлення факту належності вилучених об’єктів до отруйних та 

сильнодіючих речовин;  
– визначення кількісних показників отруйних та сильнодіючих лікарських 

засобів. 
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Перелік питань: 
1. Чи є на предметі носії (зазначається, на якому саме) сліди сильнодійних чи 

отруйних речовин? 
2. Чи є даний засіб сильнодіючі чи отруйною речовиною і яким (якою) саме? 
3. Чи мають дані сильнодіючі чи отруйні речовини спільну родову (групову) 

належність? 
4. Яка маса сильнодіючої (отруйної) речовини? 
5. Чи мають дані сильнодіючі чи отруйні речовини спільне джерело 

походження за якісним та відносним кількісним складом? 
Особливості призначення експертизи 
При надходженні отруйних речовин необхідно перевірити відповідність речовин 

супровідним документам. Роботу з отруйними речовинами доручають тільки 
працівникам, які пройшли спеціальне навчання по безпечній роботі з ними та 
інструктаж. Роботу з отруйними речовинами слід виконувати у витяжній шафі 
в гумових рукавицях, захисних окулярах, при необхідності в протигазі. При 
забрудненні спецодягу – негайно замінити його та передати для нейтралізації. 

Вимоги до матеріалів: об’єкти дослідження слід упаковувати герметично 
кожен окремо у відповідну тару (скляні бутлі, полімерні пакети, балони тощо). 

Дослідження матеріалів документів 
Об’єкти криміналістичної експертизи матеріалів документів: 
– основа документу – папір, картон, іноді інші матеріали; 
– матеріали письма – пасти кулькових ручок, гелеві ручки, чорнила для 

фломастерів, туш, штемпельні фарби, фарби для машинописної стрічки, касових 
апаратів, барвники копіювального кольорового паперу, матеріали стержнів 
олівців, поліграфічні фарби, художні фарби, електрографічні порошки (тюнери) 
тощо; 

– додаткові матеріали – покривні палітурні матеріали, клеї, захисні 
покриття (плівки, лаки), скріпки, сургуч, коректуючі речовини, речовини, що 
можуть бути використані для травлення, знебарвлення або змивання фрагментів 
документа. 

Перелік питань: 
1. До якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії) належить матеріал 

документа (папір, клей, фарбувальна речовина штрихів записів тощо)? 
2. Чи мають спільну родову (групову) належність матеріали даного 

примірника друкованої продукції або документа (папір, клей, картон, 
фарбувальна речовина тощо) з матеріалами, вилученими з певного місця (склад, 
цех, квартира тощо)? 

3. Чи належать надані аркуші паперу до різних партій випуску? 
4. Чи написано текст фарбою з даної ємності? 
5. Чи виготовлений рукописний текст у той час, яким датований документ? 
6. У який період часу був виконаний рукописний текст у наданому 

документі? 
7. В один чи різні періоди часу виконано рукописні тексти в наданих 

документах? 
8. Чи в один період часу були виконані рукописні текст та підпис у наданому 

документі? 
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Особливості призначення експертизи 
Необхідність в дослідженні матеріалів документів виникає при вирішенні як 

діагностичних задач ТЕД (визначення абсолютного часу виконання штрихів 
рукописних записів у документах (давності виготовлення документа), виявлення 
і відновлення слабко видимих та невидимих записів, встановлення факту 
і способу дії на документ травлячих сполук тощо), так і ідентифікаційних задач 
(ідентифікація матеріалів (папір, барвники, клейкі речовини тощо), що 
використовуються для виготовлення документа, ідентифікація технічних 
засобів, пишучого приладдя, їх спільної (різної) родової (групової) належності). 
Вирішення даних задач пов’язано з встановленням компонентного складу 
матеріалів документів, їх класу, типу, марки, ідентифікації конкретного об’єму 
певного матеріалу документу. 

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу 
Дослідження продуктів пострілу є складовою частиною вибухово-технічної 

експертизи.  
При пострілі з вогнепальної зброї відбувається взаємодія порохового заряду, 

снаряда (кулі, дробу) і перепони, в результаті чого виникають зміни, які 
називаються слідами пострілу або слідами застосування зброї. Під слідами 
пострілу розуміють різні зміни зброї, боєприпасів, об’єкта ураження та інших 
предметів навколишнього оточення, що відбулися в результаті пострілу. До них 
відносяться: сліди механічної дії (пробоїни, тріщини, розриви, деформації); 
стріляні снаряди, гільзи, пижі; продукти пострілу, частки речовин, що 
виникають при згорянні пороху, які викидаються з каналу ствола; сліди, що 
утворюються на стріляних кулях і гільзах; сліди-ушкодження від снаряда на 
ураженому об’єкті; відкладення кіптяви пострілу на тілі (найчастіше на руці) 
особи, яка стріляла; сліди термічного впливу (зміна кольору і стану матеріалу 
об’єкта, що вражається пострілом),  

Сліди згоряння заряду у вигляді кіптяви залишаються у каналі ствола зброї, 
на кулях, картонних прокладках, пижах, на паску обтирання та перепоні. 

Сліди частин зброї утворюються на кулях, дробу і гільзах. Вид і характер 
слідів залежить від конструкції зброї. 

За винятком незгорілих і частково згорілих порошинок, а також мастила для 
зброї, продукти пострілу є, як правило, неорганічними речовинами. До складу 
продуктів пострілу входить цілий ряд металів і неметалів. За походженням, 
динамікою виділення і відкладення сліди металів можна розділити на дві 
основні групи: 

1. Сліди металів, які несе на своїй поверхні куля, тобто частинки, які 
прилипли до стінок каналу ствола зброї при попередніх пострілах, частинки 
оболонки і сердечника кулі. 

2. Сліди металів, які несе потік газу; в свою чергу, вони поділяються на 
підгрупи: 

– сліди металів від згоряння ініціюючого речовини і пороху; 
– сліди металів від температурного впливу на снаряд; 
– сліди металів від тертя кулі об стінки каналу ствола зброї. 
Об’єкти експертизи: 
– зразки ґрунту з місця події;  
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– проби повітря;  
– залишки вибухових пристроїв (ВП);  
– металеві осколки;  
– супутні речові докази (наприклад: сліди рук, взуття, шин, одяг, волокна 

тощо) та ін. 
Завдання, що вирішуються криміналістичною експертизою вибухових 

речовин та продуктів вибуху:  
– віднесення досліджуваної речовини до групи речовин, здатних до 

вибухового перетворення;  
– визначення характерних компонентів, елементів та іонів;  
– визначення родової (групової) належності досліджуваних вибухових 

речовин та продуктів вибуху.  
Перелік питань: 
1. Чи є надана речовина вибуховою?  
2. Якщо так, то до якого виду (типу) вибухових речовин вiдноситься надана 

речовина?  
3. Чи є на предметах, вилучених з мiсця подiї, сліди вибухової речовини? 

Якщо так, то якої саме?  
4. Чи мають спiльну родову (групову) належностi вибухова речовина, 

вилучена з мiсця подiї та вибухова речовина, вилучена у підозрюваного. 
Особливості призначення експертизи 
Відбір зразків. Після проведення попередніх досліджень вилучають зразки 

ґрунту приблизно по 100 г кожен і загальною масою в 1 кг: з центра вирви 
(2 зразки), в радіусі 10 см від центру (3-4 зразки), в радіусі 5 м (3-4 зразки), 
оскільки на ґрунті залишаються сліди вибухових речовин (ВР), які не 
прореагували, а також продукти їх реакції. Відбирають ґрунт і з більшої глибини 
з вертикально розташованих отворів невеликого діаметру – шурфів, а також 
контрольні зразки за межами ділянки ураження. Зразки ґрунту в зазначених 
випадках пакують не просушуючи в поліетиленові пакети. Необхідно 
враховувати, що залишки ВР вступають у взаємодію з ґрунтом та 
нейтралізуються, отже виявити та класифікувати їх з часом стає все складніше. 

Якщо ВП був у металевій оболонці, виявляють осколки або їх сліди 
(кратери, отвори, сліди ковзання тощо) на оточуючих предметах. 
Концентруючись в епіцентрі вибуху, осколки розлітаються на десятки метрів від 
нього. Їх відмінна риса – неправильна форма із рваними краями. 
Вилучити залишки ВП, перш за все осколки з мінімальним розміром 1-3 мм 2 із 
вирви у ґрунті можна, відбираючи осип невеликими шарами, подрібнюючи 
грудки та просіюючи масу через решето. Доцільно застосовувати спеціальні 
граблі з магнітами на зубцях. Для вилучення одиничних осколків 
використовують також пінцет із захищеними кінцями, магніти.  

Пошук залишків ВП, заглиблених у різні матеріали, може здійснюватись із 
застосуванням індукційних металошукачів, а їх вилучення проводиться аналогічно 
вилученню куль та шроту. При вибуху у водоймі або на її березі, за допомогою 
магнітного підйомника досліджують дно (виявляються феромагнітні метали та 
вироби з них). Якщо металеві осколки знаходяться в снігу, їх можна виявити за 
допомогою паяльної лампи або розтопивши зібраний сніг на водяній бані.  
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Крім того, вилучають інші об’єкти дослідження (наприклад: сліди рук, 
взуття, шин, розірваний одяг, волокна, липку стрічку, частки детонаційного 
шнура, кров, волосся), які можуть стосуватись події. При огляді місця вибуху 
увага повинна бути зосереджена на пошуку і фіксації як залишків ВП та 
супутніх речових доказів, так і ВР, що не прореагували, і продуктів їх реакції. 
Найбільш ймовірні об’єкти-носії ВР – окремі елементи ВП, зокрема осколки, а 
також об’єкти, що знаходились до вибуху в місці розташування ВП. 

Якщо ж об’єкти, розташовані поблизу від епіцентру вибуху, вилучити повністю 
або частинами неможливо (великий камінь, стіни будинків, дах тощо), сліди ВР 
вилучають шляхом змиву за допомогою ватних чи марлевих тампонів, змочених 
у ацетоні (для жиророзчинних компонентів, наприклад, нітрогліцерину), а потім – 
іншими тампонами, змоченими дистильованою водою. 

На тампонах повинна бути мінімальна кількість сторонніх речовин 
(забруднень), тому вибирати необхідно ділянки з найменшою кількістю кіптяви, 
нафтопродуктів, жирових компонентів, ґрунту тощо. З різних об’єктів змиви 
варто робити різними тампонами. З пористої поверхні (кора дерева, цегла, бетон 
тощо) виконують не змиви, а зіскоби (за допомогою ножа, скальпеля). Не варто 
забувати, що вилучення нашарувань шляхом зіскобів чи змивів передбачає 
відбір контрольних зразків незабрудненого матеріалу підкладки об’єкта-носія. 
Відокремлені нашарування і тампони герметично пакують в пластиковий чи 
скляний посуд. Пористі та волокнисті матеріали (тканини, вата, поролон тощо) 
необхідно герметично упакувати з метою збереження запаху.  

У разі припущення про вибух паливно-повітряної суміші необхідно 
вилучати пробу повітря. Для цього потрібно вилити воду зі скляної банки або 
пляшки об’ємом 0,5 л та герметизувати ємність. При виявленні значної кількості 
ВР, на експертизу надають порівняльний зразок (до 1 г). Перед цим проводиться 
дослідження на високочутливі (ініціюючі) ВР, оскільки останні перед 
пакуванням необхідно зволожити. Для проведення досліджень порошкоподібні 
та гранульовані ВР відбирають за допомогою аркуша паперу, складеного 
у вигляді лопатки, а тверду монолітну речовину категорично забороняється 
відколювати, подрібнювати, свердлити, шкрябати! В останньому випадку відбір 
зразків проводиться за допомогою тампонів, змочених ацетоном, а потім – 
дистильованою водою (послідовно). 

Оптимальною для пакування речових доказів, що вилучаються з місця 
вибуху, є герметична скляна тара. Поліетилен поступається склу, але і в нього 
можна пакувати великі об’єкти, додатково розміщуючи в упаковці адсорбент 
запаху (шматки ворсистої бавовняної тканини, вати, фільтрувального паперу).  

Для пакування особливо великих речових доказів можна використовувати 
цупкий папір. При зберіганні вибухової речовини необхідно уникати низьких 
температур, оскільки вона може так змінитись, що визначити її вид буде 
неможливо.  

Під час огляду та обшуку осіб, які підозрюються у виготовленні ВР, 
необхідно пам’ятати, що сліди ВР залишаються: на руках у виробника; на одязі 
та взутті; на інструментах; на хімічному посуді; на робочому столі; 
у приміщенні, де виготовлявся ВП. На поверхні підозрілих предметів залишки 
ВР можна виявити за допомогою простих хімічних реакцій. 
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Особливості проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів 
Специфічною ознакою об’єктів ЕМРВ є те, що багато з них (нафтопродукти, 

розчинники, кислоти, луги тощо) не мають власної стійкої форми. На 
дослідження часто надходять речовини в мікрокількостях. Крім того, 
стандартизація та широка розповсюдженість об’єктів ускладнює вирішення 
ідентифікаційних задач ЕМРВ.  

При виявленні та вилученні об’єктів дослідження необхідно суворо 
дотримуватися правил їх вилучення, пакування та транспортування. Кожний 
предмет, зразок матеріалу, речовини пакується окремо з урахуванням 
забезпечення їх повного збереження. Крихкі предмети з нашаруваннями 
мікрочасточок та мікрослідів треба закріпити в тарі нерухомо, щоб запобігти їх 
пошкодженню. Зволожені предмети необхідно попередньо просушити при 
кімнатній температурі в приміщенні, захищеному від протягів. Вологі предмети, 
які мають специфічний запах, наприклад нафтопродукти, і такі, на яких можуть 
міститися легколетючі речовини, сушити не можна. Упаковка має бути чистою; 
об’єкти, що змінюються під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів 
(наприклад, нафтопродукти, легколетучі речовини), слід розміщати 
в герметичній упаковці. Неприпустимо змішувати об’єкти дослідження і зразки. 

За результатами визначення складу матеріалів та речовин роблять висновки 
про природу об’єкта, визначають його походження, технологію виготовлення, 
встановлюють належність частин єдиному цілому, з’ясовують причину зміни 
властивостей об’єкта та багато інших фактичних даних, що мають суттєве 
значення для встановлення обставин кримінальної справи. 

Одержані результати досліджень матеріалів та речовин викладаються не 
тільки у формі синтезованого висновку, а й у вигляді фактичних даних, що за 
необхідності можуть самостійно використовуватися у процесі доказування. 

 
 

2.14. Біологічна експертиза 
 

Предмет судово-біологічної експертизи – фактичні дані ідентифікаційного, 
класифікаційного, діагностичного та ситуаційного характеру, що 
встановлюються за допомогою комплексу знань у галузі біології відносно 
об’єктів рослинного й тваринного походження та стосуються предмета 
доказування. 

Біологічна експертиза має два напрями експертних дослідження: 
– дослідження об’єктів рослинного походження; 
– дослідження об’єктів тваринного походження; 
Об’єктами судово-ботанічної експертизи виступають частки деревних, 

чагарникових і трав’янистих рослин (корені, кореневища, листя, стебла, квітки, 
насіння, плоди, кора, деревина, волокна), водорості, тирса, стружка, частки 
дерев’яних предметів, сіно, солома, мох, тютюн і тютюнові вироби, рослини, що 
містять наркотичні речовини, та інші об’єкти рослинного походження. 

Об’єктами судово-зоологічної експертизи виступають фрагменти органів, 
тканин ссавців, птахів, риб, продукти їх життєдіяльності, а також комахи. 
Об’єкти тваринного походження – похідні епідермісу шкіри тварин (волосся), 
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птахів (пір’я і пух), риб (луска); тканини тварини, птахів і риб (шкіра, кістки, 
хрящі тощо); комахи та їх фрагменти; продукти життєдіяльності тварин, птахів 
і риб – часто є елементами речової обстановки події злочину, виявляються 
в комплексі з іншими матеріальними слідами правопорушень. Волосся тварин, 
наприклад, при розслідуванні злочинів проти особи зустрічаються разом із 
текстильними волокнами одягу; при дорожньо-транспортній пригоді поряд із 
волоссям виявляються частки лакофарбових покрить, скла, сліди пально-
мастильних матеріалів тощо. 

Об’єкти судово-біологічної експертизи специфічні, їм притаманні відносна 
сталість, виключне розмаїття елементів зовнішньої та внутрішньої будови, серед 
яких є комплекс ознак, що постійні, стабільні, характерні для певних 
таксономічних градацій і можуть бути виявлені на частинках дуже малих 
розмірів. Крім того, цим об’єктам характерна відтворюваність ознак, здатність 
зберігати свою будову й після відділення від цілого організму. Зазначені 
особливості дозволяють вирішувати класифікаційні завдання. 

Біологічні об’єкти здатні проявляти присутню їм мінливість залежно від умов 
життя, що були в процесі формування того, чи іншого організму, його 
життєдіяльності. Біологічні об’єкти можуть реагувати на вплив різних чинників, 
у тому числі пов’язаних з подією. Усе це дає можливість одержання інформації для 
вирішення ідентифікаційних, діагностичних і ситуаційних (ситуативних) завдань. 

Нині в експертній практиці завдяки наявним науковим розробкам 
розв’язуються завдання зі встановлення належності конкретному роду, виду. 
Віднесення до таксономічних угрупувань нижче виду утруднено через малі 
кількості об’єктів, змінення їх первісного стану. 

Для біологічної експертизи вирішення класифікаційних завдань зводиться до 
встановлення природи об’єкта й таксона, при котрих, як правило, виявляються 
властивості біологічних об’єктів, що виражаються в зовнішньо-морфологічних, 
анатомічних (гістологічних і цитологічних) ознаках, причому з числа власних 
ознак об’єктів, визначення належності до конкретної природно-біологічної 
групи або до групи більш вузької специфікації. 

Класифікаційним завданням належить головна роль у судово-біологічній 
експертизі.  

Ідентифікаційні завдання судово-біологічної експертизи вирішуються в процесі 
ототожнення об’єкта за його матеріально фіксованими відображеннями – 
установлення загальної таксономічної належності на підставі вивчення 
класифікаційних (таксономічних) ознак порівнюваних об’єктів, а потім – загальної 
групової належності, індивідуально-конкретної тотожності (належності до загального 
джерела походження об’єктів; належності об’єкта до єдиної маси, єдиного цілого, 
конкретного екземпляра рослини, особі тварини, факту контактної взаємодії). 

Першим етапом вирішення ідентифікаційних завдань є встановлення 
загальної таксономічної належності на підставі вивчення класифікаційних 
(таксономічних) ознак порівнюваних об’єктів. 

При дослідженнях класифікаційного характеру в процесі вирішення 
ідентифікаційних завдань обов’язково має місце порівняльне дослідження об’єктів 
один з одним (їх кількість не менше двох – об’єкт, що ідентифікує, та той, що 
ідентифікується) і встановлюється, чи мають об’єкти загальну таксономічну 
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належність, чи належать до однієї групи; таксон і група, як правило, при цьому не 
задані. Це є основним критерієм для диференціації таких досліджень. 

Наступним етапом ідентифікації є встановлення загальної групової 
належності об’єктів – віднесення порівнюваних об’єктів до однієї групи на 
підставі ідентифікаційних ознак, що є складовим елементом завдань 
установлення єдиного джерела походження, належності до єдиної маси, єдиному 
цілому, а також завдань індивідуалізації та ідентифікації особини (об’єкта). З 
урахуванням специфіки досліджуваних об’єктів (обмежений набір 
ідентифікаційних ознак) визначення загальної групової належності може стати 
кінцевим етапом ідентифікаційних досліджень, коли встановлення 
індивідуально-конкретної тотожності є неможливим. 

Ситуаційні (ситуалогічні) завдання за своєю природою є близькими до 
діагностичних. Діагностичні завдання, пов’язані з аналізом ситуації в цілому, 
коли об’єктом дослідження виступає система подій, називають ситуаційними 
(ситуалогічними) і часто розглядають як окрему групу. 

При розв’язанні ситуаційних (ситуалогічних) завдань проводяться 
дослідження, пов’язані зі слідчими експериментами. У багатьох випадках 
розв’язання ситуаційного (ситуалогічного) завдання судово-біологічної 
експертизи пов’язано зі встановленням факту контактної взаємодії, що, як 
правило, має комплексний характер. 

До найбільш типових завдань діагностичного характеру належить: 
установлення виду впливу (хімічний, механічний, біологічний) на біологічний 
об’єкт;характеру та способу відділення його частини від цілого, утримання на 
поверхні іншого об’єкта-носія; встановлення наявності й причин пошкодження 
біологічного об’єкта. 

Найбільш поширеними завданнями діагностичного характеру судово-біологічної 
експертизи є: визначення часу вчинення конкретних дій (подій) за специфічними 
змінами біологічних об’єктів відповідно до біологічних закономірностей, 
установлення стану об’єкта, визначення причинно-наслідкових зв’язків.  

Слід зазначити, що останніми роками значно розширилося коло об’єктів 
дослідження та питань, що ставляться на вирішення експертам. Так, 
в експертній практиці виникають завдання, пов’язані з установленням причини 
загибелі дерев, причини та ступеня руйнування дерев’яних конструкцій, 
стосовно безпеки життєдіяльності, завданої матеріальної шкоди тощо. Так, 
однією з найбільш важливих причин пошкодження деревини є діяльність комах-
ксилофагів, тобто комах, які живляться й розвиваються в деревині деревно-
чагарникових сортів рослин.  

Можуть бути вирішені також питання про придатність деревини до 
використання, її сортність, причини руйнування дерев’яних конструкція, час 
зараження деревини комахами-шкідниками (до початку експлуатації деревини 
або в процесі експлуатації). 

Нині досить часто призначаються експертизи за фактами падіння дерев, що 
спричинило загрозу життю й здоров’ю людей, призвело до заподіяння 
матеріальних збитків. При цьому розв’язуються діагностичні завдання 
(установлення стану дерев, наявність їх пошкоджень комахами, грибами, 
визначення ступеня розкладання деревини) та підзавдання (установлення стану 
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ґрунту, наявності механічних пошкоджень дерева, його віку, визначення стадії 
гнильних процесів, установлення характеру впливу наявності труб тепломережі, 
прокладених перед падінням дерева, у безпосередній близькості від нього, а на 
деяких ділянках – під кореневою системою тощо), що дає можливість вирішити 
питання причини падіння дерева. Реконструювати динаміку події за 
біологічними складовими речової обстановки означає відновити (відтворити) 
певну систему, обмежену часовими й просторовими рамками конкретного 
злочину (події), а також матеріальні (біологічні тощо) елементи довкілля, що 
впливають на механізм і спосіб учинення правопорушення.  

Також, в експертній практиці виникають завдання, пов’язані 
з установленням причини пригнічення рослин у посівах, зміни показників якості 
зерна при зберіганні, ушкодження садивного матеріалу, овочевих культур при 
транспортуванні тощо. Тому у ході експертних досліджень у рамках виконання 
постанов, ухвал залучаються фахівці інших установ відповідних напрямків для 
проведення комплексних експертиз, пов’язаних із судовими позовами: 

– через недбале господарювання фермерів, непрофесійним обробітком 
ґрунту, що спричинює недоотримання урожаю; 

– внесення надмірних доз хімічних добрив та засобів захисту рослин, що 
спричинює екологічну загрозу; 

– невідповідність насіння вимогам чинних державних стандартів спричинює 
зменшення кількості та якості бажаного врожаю. 

Отже, стосовно судово-біологічної експертизи ситуаційні (ситуалогічні) 
завдання мають інтеграційний характер і полягають у встановленні механізму 
взаємодії об’єктів розслідуваної події, забезпечуючи тим самим відтворення 
досліджуваних (розслідуваних) подій. 

Перелік питань судово-ботанічної експертизи: 
1. Яка природа даного об’єкта? Якщо він біологічного походження, то яка 

його таксономічна належність? 
2. Чи є на предметі-носії (зазначається, якому саме) мікрооб’єкти (частки) 

біологічного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність? 
3. Чи мають дана маса (наприклад, зерно в мішку, вилучене в особи) та 

зразки, вилучені в конкретному місці (наприклад, зразки зерна з певного 
сховища), спільну родову (групову) належність? 

4. Чи відповідають зразки зернових (зернобобових) культур, що надані на 
дослідження, вимогам ДСТУ за показниками: масова частка білка; масова частка 
сирої клейковини; якість клейковини; число падіння; вологість; сміттєва та 
зернова домішки; сажкове зерно; маса 1000 насінин (зерен) (натура)? 

5. Чи відповідають зразки зернових (зернобобових) культур, що надані на 
дослідження, за їх характеристиками умовам контракту на поставку? 

6. Чи є дані об’єкти частинами одного цілого (наприклад, гілля та стовбур, 
дві частини листка рослини тощо)? 

7. Чи могли за певний строк статися ті або інші зміни в розвитку рослинного 
об’єкта (чи могла рослина за певний час вирости до наявних розмірів, тощо)? 

8. Який вік рослини, її частин? 
9. Чи належить дана рослина (подрібнені частки рослини) до таких, що 

містять наркотичні речовини? Якщо так, яка її таксономічна належність? 
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10. Чи складали раніше дані зразки наркотичних засобів одну масу? 
11. Чи мають дані зразки наркотичних засобів спільну родову (групову) 

належність (за способом виготовлення, місцем вирощування тощо)? 
12. До якого сорту (гібриду) належить надане на дослідження насіння? 
Перелік питань судово-зоологічної експертизи: 
1. Чи є виявлені і вилучені об’єкти волоссям тварин? 
2. Чи є на предметах-носіях, наданих на дослідження, волосся тварин? Якщо 

так, то яка родова приналежність волосся? 
3. Який спосіб (механізм) відділення волосся, що перевіряється, від носія – 

їх джерела? 
4. Чи немає на волоссі деструктивних змін?  
5. Якщо вони є, то в результаті яких дій утворилися; яке джерело 

походження цього волосся? 
6. Чи не мають волосся, що ідентифікується, загальну родову приналежність? 
7. Чи не знаходилися предмети-носії, на поверхні яких виявлене волосся, що 

має загальну родову і групову приналежність, в контактній взаємодії між собою 
або з конкретним виробом з хутра, або з волосяним покривом певної тварини? 

Особливості призначення експертизи: 
Біологічні об’єкти, що несуть інформацію про подію, можуть перебувати 

в життєдіяльному стані та підкорятись певним біологічним закономірностям (циклам 
розвитку, ритмам тощо), які викликають у них незворотні зміни. В результаті 
відбувається повне зникнення інформації (зміна ознак) чи знищення самих об’єктів 
(при гнитті, бродінні, ураженні цвіллю чи бактеріями). Тому необхідно доставляти 
біологічні об’єкти в експертну установу в найкоротший термін. 

При вилученні біологічних об’єктів варто уникати: 
– надмірної вологи (просушувати їх при кімнатній температурі аж до 

зникнення води з поверхні об’єкта); 
– герметизації (тобто неприпустиме пакування живих біологічних об’єктів 

без доступу повітря); 
– впливу підвищених температур (білки, що входять до складу біологічних 

об’єктів, денатурують при температурі близько 60о С). 
Якщо доставити біологічний об’єкт в експертну установу в найкоротший 

термін неможливо, його потрібно законсервувати, тобто зафіксувати в тому 
стані, в якому він був виявлений: охолодити або заморозити, висушити, 
розмістити в консервуючу рідину. 

На ділянці місця події необхідно відбирати представників усіх рослин та 
тварин (або частки їх покривів), особливо тих, що могли контактувати з певними 
предметами. 

Роздільне пакування необхідне як для представників ботанічного, так 
і (особливо) зоологічного світу (личинки, кладки яєць, комахи, молюски). 

Неприпустимо розділяти комплекси біологічних об’єктів, що несуть єдину 
інформацію, наприклад, один слід. В той же час необхідно вживати заходи для 
збереження такого комплексу, пакуючи, наприклад, рослину та наявні на ній 
комахи окремо. 

Якість зернової продукції встановлюють агрономи, інженери-технологи. 
Групову належності встановлює експерт-біолог. 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    264    — 

При необхідності дослідження комбікормів та борошна середня проба 
складає 0,5 кг. Додаються документи про їх склад. 

Зразки тютюну та махорки варто вилучати або в повних розфасовках 
(пачках), розсипом (окремі цигарки, сигарети) або у вигляді сировини масою не 
менше 5 г. З місця події вилучають весь матеріал. Пакують тютюн та махорку 
в паперові пакети. 

 
 

2.15. Автотехнічна експертиза 
 

Загальні положення 
Автотехнічна експертиза – це експертне дослідження з метою встановлення 

механізму й обставин дорожньо-транспортної пригоди, технічного стану 
транспортних засобів, причин виходу з ладу їх деталей, а також обставин, що 
сприяли чи могли сприяти виникненню дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). 

Предмет автотехнічної експертизи – це фактичні дані про дорожню 
обстановку на місці пригоди, дії учасників пригоди і їх можливості, механізм 
ДТП, технічний стан транспортного засобу (ТЗ) та його деталей, а також про 
обставини, що сприяли виникненню ДТП, що встановлює експерт-автотехнік на 
підставі своїх спеціальних знань і матеріалів справи (провадження). 

Об’єктами автотехнічної експертизи є: слідова та речова обстановка на 
місці ДТП, транспортні засоби та їх деталі, вузли, агрегати, а також матеріали 
справи (провадження).  

Види автотехнічних експертиз 
З огляду на предмет автотехнічної експертизи та зміст окремих спеціальних 

знань, склалися наступні її види: 
– автотехнічна експертиза обставин і механізму ДТП; 
– автотехнічна експертиза технічного стану ТЗ; 
– автотехнічна експертиза деталей ТЗ; 
– транспортно-трасологічна експертиза (експертиза слідів на ТЗ та місці 

ДТП ) (буде розглянуто у розділі 2.16); 
– дорожньо-технічна експертиза (експертиза стану доріг та дорожніх умов на 

місці ДТП) (буде розглянуто у розділі 2.18).  
Окрім того, для встановлення механізму ДТП та обставин, які сприяли її 

виникненню призначаються комплексні експертизи, зокрема комплексна 
медико-автотехнічна (транспортно-трасологічна), комплексна дорожньо-
технічна та автотехнічна та, у зв’язку з широким поширенням відеофіксації ДТП 
останнім часом, – комплексна автотехнічна фототехнічна та відеотехнічна 
експертизи. 

Автотехнічна експертиза обставин і механізму ДТП 
Завдання автотехнічної експертизи обставин і механізму ДТП 
Основними завданнями автотехнічної експертизи обставин і механізму ДТП є: 
1. Встановлення механізму ДТП та її елементів:  
– визначення швидкості руху ТЗ, зокрема, з урахуванням слідів гальмування 

(юзу), відкидання ТЗ після зіткнення та пошкоджень, що ТЗ отримав при 
зіткненні). Швидкість руху транспортних засобів, з урахуванням пошкоджень 
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може визначатися з застосуванням програмних комплексів з дослідження 
механізму ДТП, що рекомендовані для використання в експертній практиці; 

– визначення допустимої швидкості руху ТЗ за певних умов (на заокругленні 
дороги, за умов видимості дороги);  

– визначення віддалення ТЗ, пішоходів та інших об’єктів від місця ДТП 
у певні проміжки часу; 

– визначення часу подолання ТЗ певних ділянок шляху; 
– встановлення безпечних дистанції чи інтервалу в певних дорожніх умовах; 
– встановлення технічної можливості запобігання ДТП гальмуванням чи 

маневруванням, виходячи з наданих вихідних даних; 
– встановлення гальмового та зупинного шляхів, та інших просторово-

динамічних характеристик пригоди;  
2. Регламентація та оцінка дій водія з точки зору технічних вимог Правил 

дорожнього руху: 
– встановлення належних дій учасників дорожнього руху в дорожній 

обстановці, що склалась перед ДТП, з метою забезпечення безпеки руху; 
– встановлення технічної можливості запобігання ДТП гальмуванням чи 

маневруванням, виходячи з наданих вихідних даних; 
– встановлення відповідності дій водія ТЗ технічним вимогам Правил 

дорожнього руху 
– встановлення причинного зв’язку між діями водія та виникненням ДТП. 
Питання, що вирішуються при проведенні автотехнічної експертизи 

обставин і механізму ДТП 
Зазначені вище завдання автотехнічної експертизи обставин ДТП 

вирішуються в ході дослідження наступних питань (даний перелік не є 
вичерпним і в залежності від обставин пригоди питання можуть 
видозмінюватись). 

1. Якою була швидкість ТЗ у різні моменти розвитку ДТП (перед ДТП, 
в момент наїзду, зіткнення, тощо)? 

2. Яка була швидкість ТЗ перед ДТП (в момент зіткнення), з урахуванням 
пошкоджень, які він отримав (які отримали ТЗ) при зіткненні? 

3. Яка максимально допустима швидкість руху ТЗ за умови даної видимості 
дороги (у вихідних даних зазначається, якою була видимість дороги)? 

4. Яка максимально допустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного 
радіуса (у вихідних даних зазначається радіус дороги)? 

5. Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої 
обстановки? 

6. Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах 
даної дорожньої обстановки? 

7. Який гальмовий та (або) зупинний шлях ТЗ за певної швидкості його руху 
в умовах даної дорожньої обстановки? 

8. Як повинен був діяти водій у даній дорожній обстановці згідно 
з технічними вимогами Правил дорожнього руху? 

9. Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення 
небезпеки для руху (або з моменту виявлення перешкоди для руху)? 

10. Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху? 
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11. Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв’язку 
з виникненням ДТП? 

Особливості призначення автотехнічної експертизи обставин ДТП 
Об’єктивне проведення автоиехнічної експертизи залежить від комплексу 

вихідних даних, що задається для вирішення поставлених питань. Так, начебто, 
при незначній зміні вихідних параметрів висновки експертизи можуть змінитись 
на протилежні. 

За загальним правилом, вихідні дані надаються на автотехнічну експертизу 
особою, що призначила експертизу. Згідно п. 1.3, 1.6 розділу ІІ Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень: «У документі про призначення 
автотехнічної експертизи (залучення експерта) повинні бути зазначені дані про 
параметри і стан дорожньої обстановки, дорожнього покриття та обставини 
щодо дій учасників події, з яких має виходити експерт при проведенні 
досліджень (вихідні дані). Орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу 
(залучив (ла) експерта), не має права вимагати від експерта, щоб той самостійно 
вибирав зі справи вихідні дані для проведення експертизи. Разом з тим вказані 
особи можуть поставити перед експертом питання про технічну спроможність 
(неспроможність) тих чи інших даних, які є у справі». 

Вихідні дані на автотехнічну експертизу в загальному плані описуються п. 
1.3 розділу ІІ вказаних вище рекомендацій. Проте, для кожного з видів ДТП 
вихідні дані мають певну специфіку.  

Доцільно систематизувати вихідні дані, необхідні для виконання 
експертного дослідження, за елементами системи ВАДС – «водій — автомобіль 
(транспортний засіб) — дорога — середовище руху». 

Водій: 
– дії з управління ТЗ в процесі розвитку ДТП (доцільно коротко навести 

покази щодо пригоди) ; 
– дії з перевірки технічного стану ТЗ перед виїздом і в процесі експлуатації 

в день ДТП (у необхідних випадках). 
Транспортний засіб: 
– тип, марка, модель, завантаженість (кількісні характеристики і характер 

розміщення пасажирів та вантажу), технічний стан (справний, несправний, 
в чому полягає несправність); 

– траєкторія, швидкість і характер руху перед пригодою та під час її 
розвитку (на якій відстані від правого краю проїзної частини рухався ТЗ, чи 
мало місце маневрування праворуч або ліворуч, чи змінювалася швидкість руху, 
якщо так, то яким чином (ТЗ рухався зі сповільненням (гальмувався) рівномірно 
чи з прискоренням) і на яких ділянках траєкторії і тому подібне, для мотоцикла 
вказати яким гальмом гальмувався (ручним, ножним чи обома); 

– місце, яким ТЗ контактував з пішоходом, іншим ТЗ, перешкодою тощо 
(необхідно вказати відстань в метрах від цього місця до переднього бампера 
автомобіля та правого габариту); 

– якщо водій застосовував гальмування до контакту з пішоходом, іншим ТЗ 
тощо, то яку відстань подолав ТЗ в загальмованому стані до наїзду (зіткнення) 
або після нього до повної зупинки. 
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Дорога: 
– тип дороги за характером покриття проїзної частини (асфальтобетонна (по 

можливості вказати шорсткість), гравійна, ґрунтова без покриття і т. д.), 
наявність і тип узбіч, тротуарів, кюветів, розділювальних смуг; 

– стан покриття проїзної частини і узбіч (сухе, мокре, вкрите брудом, вкрите 
рихлим снігом, покрите укоченим снігом, вкрите льодом тощо); 

– ширина проїзної частини, узбіч (тротуарів), розділювальних смуг; 
– наявність і величина поздовжніх і поперечних ухилів в градусах або 

відсотках (проміле), радіус закруглення дороги в метрах; 
– наявність і розташування дорожніх знаків і розмітки; 
– наявність і розташування пошкоджень дорожнього полотна і їх 

геометричні параметри (глибина, ширина, довжина, висота); 
– наявність, розміри, розташування і характер слідів на місці ДТП; 
– освітленість місця ДТП; 
– загальна і конкретна видимість та оглядовість з місця водія. 
Середовище руху: 
– характер переміщення об’єктів дорожньої обстановки з моменту появи 

у полі зору водія до моменту наїзду або зіткнення; 
– для пішохода також стать, вік, одяг, речі та особливості поведінки — 

дивився у бік ТЗ, що наближається, чи ні, йшов рівномірно або змінював темп 
руху і т. д.); 

– наявність і характер переміщення учасників руху і інших об’єктів, що 
безпосередньо не брали участь в ДТП, але що зробили вплив на його розвиток (ТЗ, 
обмежуючі оглядовість, пішоходи, на яких було зосереджено увагу водія, і т. п.); 

– момент виникнення небезпеки або перешкоди для руху 
Момент виникнення перешкоди або небезпеки для руху – момент, 

починаючи з якого водій повинен був приймати заходи до запобігання ДТП 
відповідно до вимог п. 12.3 Правил дорожнього руху. 

Згідно п. 1.10 Правил дорожнього руху: «небезпека для руху – зміна дорожньої 
обстановки (у тому числі поява рухомого об’єкта, що наближається до смуги руху 
транспортного засобу чи перетинає її) або технічного стану транспортного засобу, що 
загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або 
зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги 
транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку; 

– перешкода для руху – нерухомий об’єкт у межах смуги руху 
транспортного засобу або об’єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги (за 
винятком транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку 
транспортних засобів) і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість 
аж до зупинки транспортного засобу». 

Відповідно до чинних Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: 
«Момент виникнення небезпеки для руху, як правило, має зазначатися 
у документі про призначення експертизи (залучення експерта). Якщо 
у документі про призначення експертизи (залучення експерта) момент 
виникнення небезпеки не зазначений, то експерт, виходячи з аналізу дорожньої 
обстановки, може визначити його за даними, що містяться в матеріалах справи».  



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    268    — 

У деяких випадках, для визначення моменту виникнення перешкоди або 
небезпеки для руху необхідно проаналізувати швидкість, напрям руху і взаємне 
розташування на дорозі транспортних засобів, пішоходів і інших об’єктів, тобто 
провести дослідження на основі спеціальних технічних знань. У цих випадках 
дане питання виноситься на вирішення автотехнічної експертизи.  

Така необхідність, як правило, існує, якщо в дорожній ситуації, що 
передувала ДТП мало місце: 

– зміна швидкості і (або) напряму руху об’єкту (наприклад, пішохід, який 
переходить проїзну частину, зупиняється, а потім починає бігти або повертає 
назад: необхідно шляхом математичного моделювання перевірити, чи створював 
би пішохід небезпеку при незмінному темпі і напрямі руху, чи ні); 

– виїзд ТЗ, водій якого не мав переваги, на смугу руху іншого ТЗ (наприклад, 
автомобіль виїжджає з другорядної дороги на головну: необхідно 
розрахунковим шляхом перевірити, де він міг бути зупинений водієм — біля 
межі перехрестя, стоп-лінії, розділювальної смуги і т. ін.); 

– небезпека була пов’язана з відмовою якоїсь з систем ТЗ, що загрожує 
безпеці дорожнього руху; 

– небезпека була пов’язана із станом дороги. 
Коли експерт вважає, що небезпека для руху виникла не в той момент, який 

зазначено в документі про призначення експертизи (залучення експерта), 
у висновку він має вказати мотиви незгоди з позицією органу (особи), що 
призначив(ла) експертизу (залучив (ла) експерта), і дати відповідні варіанти 
розв’язання поставленого питання. 

Якщо ДТП скоїв водій мотоцикла, крім того, зазначаються: ручним та 
ножним гальмом чи одним з них (яким саме) гальмував водій; якщо на 
мотоциклі з коляскою був один пасажир, то де він перебував (у колясці чи на 
задньому сидінні); якщо мотоцикл без коляски рухався в перекинутому стані, 
залишаючи сліди на дорозі, – то відстань, на яку він перемістився в такому стані. 

Далі наведені специфічні вихідні дані, наявність яких необхідна для 
проведення експертиз за певними видами ДТП.  

Вихідні дані при призначенні автотехнічних експертиз та досліджень 
наїздів на пішоходів 

Траєкторія руху пішохода на проїзній частині і перед виходом на неї 
(перетинав проїзну частину перпендикулярно її межам або під кутом, змінював 
напрям руху, зупинявся тощо). 

Час руху пішохода по проїзній частині до наїзду. Якщо пішохід зупинявся, 
змінював темп або напрям руху, то необхідно вказати час зупинки і подолання 
кожної ділянки окремо. 

В умовах обмеженої видимості або оглядовості час з моменту появи 
пішохода у полі зору водія до моменту наїзду. 

При наїзді на пішохода, що йде паралельно напрямку руху автомобіля 
назустріч або попутно, швидкість руху пішохода. 

Вихідні дані при призначені автотехнічних експертиз та досліджень наїздів 
на нерухому перешкоду (нерухомий транспортний засіб (ТЗ): 

– відстань видимості перешкоди з робочого місця водія; 
– розташування ТЗ по ширині дороги перед пригодою; 
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– розташування перешкоди відносно меж проїзної частини дороги. 
Вихідні дані при призначенні автотехнічних експертиз та досліджень 

випадання пасажирів з рухомого ТЗ: 
– які прийоми управління застосовував водій транспортного засобу перед 

пригодою? 
– який час з моменту виникнення небезпеки для руху до моменту самої 

пригоди – випадання пасажира? 
– який стан замкових пристроїв дверей, момент закривання автоматичних дверей 

відносно початку руху транспортного засобу, можливість відкриття дверей 
пасажирами під час руху, справність сигналізації на пульті управління водія, якщо 
в пригоді брав участь громадський транспорт (автобус, тролейбус, трамвай)? 

– чи було обладнано для перевезення людей, виду вантажу та способу його 
кріплення, якщо в пригоді брав участь вантажний автомобіль? 

Вихідні дані при призначенні автотехнічних експертиз та досліджень зіткнень 
ТЗ, що рухалися в зустрічних напрямах, без здійснення повороту або розвороту: 

– розташування місця зіткнення;  
– гальмувались ТЗ чи ні, якщо гальмувались, то на якій відстані; 
– відстань, на якій водій міг об’єктивно виявити зустрічний транспорт; 
– відстань між ТЗ в момент виїзду одного з них на смугу зустрічного руху;  
– відстань, на якій від правого краю проїзної частини рухався кожен з ТЗ. 
В умовах недостатньої видимості: відстань, на якій водій міг визначити, 

що зустрічний транспорт рухається із заїздом на ліву сторону дороги: 
– чи гальмував кожний із ТЗ?  
Для зіткнень ТЗ, що рухалися в зустрічних напрямах, з подальшим 

здійсненням повороту наліво або розвороту: 
– розташування місця зіткнення;  
– гальмувались ТЗ чи ні, якщо гальмувались, то на якій відстані? 
– відомості про точки контактування на ТЗ (якими частинами контактували 

ТЗ), характер контактування, а також кут зустрічі (при наявності слідів 
переміщення до зіткнення); 

– відстань, на якій водій міг об’єктивно виявити зустрічний транспорт; 
– траєкторія та час руху ТЗ з моменту початку повороту до моменту 

зіткнення і з моменту перетину осьової лінії до моменту зіткнення (або відстань, 
пройдена транспортним засобом з моменту початку повороту до моменту 
зіткнення, і його швидкість при цьому); 

– сигнали, що подавалися водієм (чи був увімкнений покажчик повороту, 
в який момент); 

– для зіткнень ТЗ при зміні смуги руху; 
– розташування місця зіткнення;  
Відомості про точки контактування на ТЗ (якими частинами 

контактували ТЗ): 
– розташування транспортних засобів перед маневруванням відносно один 

одного та елементів дороги;  
– траєкторія та час руху ТЗ з моменту початку маневрування до моменту 

зіткнення (або відстань, пройдена транспортним засобом з моменту початку 
маневрування до моменту зіткнення, і його швидкість при цьому); 
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– траєкторія та час руху ТЗ, водій якого не має переваги на рух, з моменту 
в’їзду цього ТЗ на смугу руху ТЗ, водій якого має перевагу на рух, до моменту 
зіткнення. 

Для зіткнень ТЗ, що рухалися попутно в межах однієї смуги: 
– яка дистанція між ТЗ? 
– чи працювали стоп-сигнали в ТЗ, що рухався попереду? 
– чи вмикалась аварійна сигналізація, чи виставлявся знак аварійної зупинки 

та відстань його видимості при варіанті контактування з нерухомим 
транспортним засобом, які обставини його зупинки?  

Для зіткнень ТЗ на перехресті: 
– вказати регульоване чи ні, розташування стоп-ліній, дорожніх знаків; 
– геометричні характеристики перехресть та радіуси заокруглень;  
– режим роботи світлофорного об’єкту; 
– відстань, на якій знаходився ТЗ від місця зіткнення (один з тих, що 

зіткнулися) у момент зміни сигналу світлофора (вказати, яке світло 
ввімкнулось), або на який сигнал світлофора почав рух один з ТЗ; 

– відстань від світлофора, стоп-лінії, межі перехрестя до місця зіткнення, час 
подолання ТЗ цієї відстані, або час руху ТЗ від місця зупинки перед світлофором 
до місця зіткнення; 

– наявність на перехресті інших транспортних засобів;  
– стан оглядовості та відстань видимості.  
Для зіткнень ТЗ при обгоні: 
– місце зіткнення транспортних засобів; 
– дистанція між ТЗ у момент початку обгону; 
– бічний інтервал між ТЗ при обгоні; 
– відстань від місця, де ТЗ, що обганяє, виїхав на смугу зустрічного руху, до 

місця зіткнення; 
– відстань, що проїхав ТЗ, якого обганяли, з моменту початку повороту вліво 

до моменту зіткнення. Час подолання ТЗ цієї відстані; 
– які сигнали подавалися кожним з водіїв і на якій відстані від місця 

зіткнення вони були ввімкнені; 
– якщо зіткнення відбулося при завершенні обгону — відстань між ТЗ 

у момент повернення ТЗ, що обганяє, в раніше займаний ряд. 
Вихідні дані при призначенні автотехнічних експертиз та досліджень 

перекидання і заносу ТЗ: 
– який характер ухилу (поперечний або поздовжній) рельєфу місцевості, по 

якій рухався транспорт перед перекиданням, радіус повороту дороги? 
– характер і стан дорожнього полотна, на якому рухався транспорт 

безпосередньо перед заносом чи перекиданням, наявність на дорожньому 
полотні хвилястості («гребінки»), вибоїн, ділянок льоду і тому подібне (їх 
розташування і розміри); 

– відстань, на якій водій міг об’єктивно виявити на дорозі нерівності, 
вибоїни, калюжі, лід і тому подібне;  

– чи заносило ТЗ на під’їзді до місця ДТП? 
– характер слідів від коліс транспорту на місці пригоди, траєкторія руху ТЗ 

до втрати стійкості і після неї (радіус повороту, напрям і кут розвороту); 
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– вид вантажу, вага вантажу, його габаритні розміри і розміщення в кузові 
транспортного засобу; 

– напрям і швидкість вітру (ці дані запитуються у метеорологічному бюро); 
Вихідні дані при призначенні автотехнічних експертиз та досліджень 

пригоди при буксируванні ТЗ 
Дані про тип і довжину зчіпного пристрою, технічний стан буксируваного 

транспортного засобу, технічний стан зчіпних пристроїв, наявність і надійність 
підстраховочних засобів, взаємодію між водіями, наявність (відсутність) 
пасажирів на транспортних засобах, наявність вантажу на транспортних засобах. 

Автотехнічна експертиза технічного стану ТЗ 
Завдання автотехнічної експертизи технічного стану ТЗ 
Основними завданнями судової автотехнічної експертизи технічного стану 

ТЗ є: 
– встановлення несправностей ТЗ, причин їх утворення та часу виникнення 

(наприклад до ДТП, чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення 
несправності звичайно застосованими методами контролю за технічним станом 
ТЗ;  

– визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток 
пригоди. 

Останнім часом досить інтенсивно розвивається напрямок із встановлення 
причин утворення та часу виникнення несправностей ТЗ, не пов’язаних з ДТП – 
встановлення причин виходу з ладу двигуна ТЗ, трансмісії тощо.  

Питання, що вирішуються при проведенні автотехнічної експертизи 
технічного стану ТЗ 

Зазначені вище завдання автотехнічної експертизи технічного стану ТЗ 
вирішуються в ході дослідження наступних питань: 

1. Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до 
технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ? 

2. Чи є в досліджуваному ТЗ несправності, що могли бути технічною 
причиною виникнення ДТП? 

3. Коли, відносно моменту ДТП, її настання чи в процесі її розвитку, 
виникли дані несправності? 

4. Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, 
гальмової системи тощо) ТЗ? 

5. Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП? 
6. Чи мав водій технічну можливість запобігти пригоді за наявності даної 

несправності? 
7. Які причини виходу з ладу системи (механізму, вузла, агрегату) ТЗ –

неналежна експлуатація, виробничі недоліки, неналежний ремонт, тощо? 
Особливості призначення автотехнічної експертизи технічного стану ТЗ 
Зазначену експертизу доцільно проводити в максимально-короткий після ДТП 

термін (для мінімізації впливу факторів неналежного зберігання). Однак після 
проведення транспортно-трасологічної експертизи Оскільки в ході виконання 
даного виду експертизи може відбуватись часткове розбирання об’єкту 
дослідження (транспортного засобу або його системи), тобто видозміна слідової 
інформації та конфігурації виступаючих частин на транспортному засобі. 
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Якщо призначається експертиза технічного стану ТЗ, у документі про 
призначення експертизи (залучення експерта) достатньо викласти фабулу справи 
і обставини, що стосуються особливостей об’єкта дослідження, знання яких 
може мати значення для експерта, наприклад, чи експлуатувався ТЗ після події; 
в якому стані були деталі (вузли), сполучені з деталями (вузлами), що 
досліджуються, тощо. 

Разом з цим змістовний протокол огляду транспортного засобу може суттєво 
вплинути на якість виконання експертизи. 

У протоколі огляду транспортного засобу повинні міститись наступні дані: 
– характер і розташування пошкоджень транспортного засобу (опис 

пошкоджень повинен бути послідовно викладеним за локалізацією останніх на 
транспортному засобі, починаючи з місця розміщення основних пошкоджень, 
зокрема, у наступному порядку – спереду, зліва, ззаду, справа); 

– наявність на транспортному засобі слідів контактної взаємодії 
з навколишніми предметами (об’єктами); 

– завантаження транспортного засобу; 
– стан робочої гальмівної системи;  
– стан стоянкової гальмівної системи; 
– стан рульового управління; 
– стан елементів трансмісії і ходової частини. 
Фотознімки у додатку до протоколу огляду транспортних засобів повинні 

бути чіткими, відповідати вимогам судової фотографії; вузлові та детальні 
фотознімки пошкоджень транспортного засобу повинні бути виконані 
з дотриманням вимог масштабної фотозйомки. 

Ракурси зйомки підбираються таким чином, щоб надати інформацію про 
розташування пошкоджень на частинах ТЗ: надаються передній, задній та 
обидва бокові види ТЗ. Рекомендується також виконувати знімки із видом ТЗ 
зверху, як найбільш інформативні. Місця пошкоджень фотографуються крупним 
планом. 

Автотехнічна експертиза деталей ТЗ 
Завдання автотехнічної експертизи технічного стану ТЗ 
Основними завданнями судової автотехнічної експертизи деталей ТЗ, є: 
– встановлення причин руйнування деталей ТЗ (внаслідок недоліків 

виготовлення, експлуатаційного зносу, в процесі ДТП, тощо);  
– встановлення часу руйнування певної деталі ТЗ по відношенню до 

моменту ДТП. 
Питання, що вирішуються при проведенні автотехнічної експертизи 

деталей ТЗ: 
1. Яка причина руйнування наданої на дослідження деталі ТЗ (внаслідок 

недоліків виготовлення, експлуатаційного зносу, перевищення допустимих 
навантажень, тощо)?  

2. Чи відбулося руйнування певної деталі ТЗ до пригоди або стало її 
наслідком? 

Особливості призначення автотехнічної експертизи деталей ТЗ 
Необхідність призначення або виконання даної експертизи виникає, як 

правило, коли у випадку дослідження якоїсь системи або вузла ТЗ, в ході по 
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елементної діагностики, буде виявлено пошкодження деталі, що могло 
призвести до виходу з ладу системи або вузла загалом. 

Зазначена експертиза відповідно до наявних методик може потребувати 
видозміни об’єкту дослідження (вирізання фрагментів, для мікроскопічних 
досліджень, виготовлення шліфів, тощо) тому це потрібно мати на увазі 
замовнику при призначенні такої експертизи.  

Комплексна автотехнічна фототехнічна та відеотехнічна експертиза 
Предметом комплексної автотехнічної, фототехнічної та відеотехнічної 

експертизи є фактичні дані про механізм розвитку ДТП та обставини справи, 
встановлювані за результатами дослідження, як за матеріалами справи – 
схемами до протоколів огляду місця пригоди, слідчих експериментів, 
викопіюваннями з плану міста, діаграмами роботи світлофорних об’єктів; так 
і за відеозаписами пригоди з камер відеоспостереження, відеореєстраторів та 
інших засобів відеофіксації.  

Об’єктами дослідження даної комплексної експертизи є первинні матеріали 
огляду місця пригоди, фотознімки у аналоговому і цифровому вигляді, 
відеозаписи з камер спостереження, відеореєстраторів, носії відео інформації 
в цифровій формі: на вбудованих та знімних носіях (флеш-картки, диски, 
вбудована пам’ять цифрової техніки), тощо. 

Завдання комплексної автотехнічної фототехнічної та відеотехнічної 
експертизи 

Завдання даної комплексної експертизи носять як ситуаційний так 
і ідентифікаційний характер. 

До ситуаційних завдань комплексної автотехнічної, фототехнічної і відео 
технічної експертизи відноситься визначення:  

– значень швидкості руху транспортного засобу або пішохода перед 
зіткненням (наїздом); 

– значень сповільнення або прискорення транспортного засобу на певних 
ділянках; 

– часу руху (існування) перешкоди (пішохода); 
– відстаней, які подолали транспортні засоби та/або пішохід, 

з охарактеризованого особою, яка призначила експертизу моменту виникнення 
небезпеки для руху до моменту зіткнення (наїзду); 

– режиму роботи світлофорного об’єкту на місці пригоди, встановлення 
фактичних сигналів світлофора на час виникнення ДТП. 

Ідентифікаційними завданнями даної комплексної експертизи є: 
– визначення марки і моделі транспортного засобу за відеозаписами та 

фотозображенням; 
– визначення приналежності слідів, залишених на проїзній частині, 

транспортному засобу, тощо; 
– визначення розміру (довжини) слідів і їх прив’язки до стаціонарних 

об’єктів і транспортних засобів; 
– визначення розташування і траєкторії транспортного засобу на проїзній 

частині під час його руху; 
– визначення взаємного розташування транспортних засобів на певних 

відрізках часу, визначення місця зіткнення (наїзду). 
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Питання, що вирішуються при проведенні комплексної автотехнічної 
фототехнічної та відеотехнічної експертизи 

При проведенні комплексної автотехнічної, фототехнічної і відеотехнічної 
експертизи (дослідження) можливе вирішення наступних питань: 

1. Якою була швидкість руху транспортного засобу або пішохода перед 
зіткненням (наїздом) з урахуванням даних відеозапису? 

2. Чи гальмувався транспортний засіб перед зіткненням (наїздом) 
з урахуванням даних відеозапису? 

3. Чи прискорювався транспортний засіб перед зіткненням (наїздом) 
з урахуванням даних відеозапису? 

4. Який час пройшов з моменту виникнення небезпеки до моменту зіткнення 
(наїзду) з урахуванням даних відеозапису? 

5. Яку відстань відповідно доданих відеозапису подолали транспортний 
засіб (транспортні засоби) або пішохід з моменту виникнення небезпеки для 
руху (моменту зміни напрямку руху моменту перетину ліній дорожньої 
розмітки, тощо) до моменту зіткнення (наїзду)? 

6. Який був сигнал світлофора був ввімкнений по певному напрямку на 
перехресті в певний момент (часовий інтервал)? 

7. Яка марка і модель транспортного засобу зафіксованого на відеозаписі 
(фотозображенні)? 

8. З урахуванням даних відеозапису (фотознімків) який розмір (довжина) 
слідів транспортного засобу, на якій відстані від стаціонарних (нерухомих) 
об’єктів вони розташовані? 

9. Як розташовувався транспортний засіб відносно проїзної частини, 
розмітки та інших предметів на момент пригоди, яка була траєкторія його руху 
з урахуванням даних відеозапису (фотознімків)? 

10. Де відносно елементів проїзної частини розташовувалось місце зіткнення 
(наїзду) з урахуванням даних відеозапису (фотознімків)? 

Комплексна медико-автотехнічна (транспортно-трасологічна) експертиза 
Завдання комплексної медико-автотехнічної (транспортно-трасологічної) 

експертизи 
Основними завданнями даної комплексної експертизи є:  
– встановлення механізму контактування тіла людини (наприклад пішохода) 

та ТЗ, зокрема встановлення положення пішохода по відношенню до ТЗ 
в момент контактування; 

– встановлення механізму випадіння тіла людини з ТЗ; 
– встановлення місця знаходження осіб у (на) ТЗ в момент пригоди, в тому 

числі встановлення хто з осіб, які перебували в на ТЗ під час події., перебував за 
кермом ТЗ? 

Питання, що вирішуються при проведенні комплексної медико-
автотехнічної (транспортно-трасологічної) експертизи 

При проведенні комплексної медико-автотехнічної (транспортно-
трасологічної) експертизи можливо вирішення наступних типових питань: 

1. Який механізм контактування тіла людини та ТЗ?  
2. В якому положенні по відношенню до ТЗ знаходився пішохід в момент 

контактування? 
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3. Який механізм випадіння тіла з ТЗ? 
4. Хто з осіб, які перебували в ТЗ під час ДТП (вказуються прізвища, імена 

та по батькові осіб), перебував за кермом? 
Комплексна дорожньо-технічна і автотехнічна експертиза 
Предметом комплексної дорожньо-технічної і автотехнічної експертизи 

з визначення впливу дорожнього фактору на оцінку дій водіїв у разі вчинення 
ДТП є фактичні дані про технічний рівень та експлуатаційний стан складових 
автомобільної дороги та дії водіїв за певних дорожніх умов.  

Завдання комплексної дорожньо-технічної і автотехнічної експертизи 
Завданнями комплексної дорожньо-технічної і автотехнічної експертизи 

з визначення впливу дорожнього фактору на оцінювання дій водіїв у разі 
вчинення ДТП є встановлення:  

– відповідності експлуатаційного стану складових автомобільних доріг 
(дорожнього покриття, рівності, коефіцієнта зчеплення, технічних засобів та 
інженерного облаштування) вимогам нормативів (ДБН, ДСТУ, СОУ, ГБН тощо) 
і безпеці дорожнього руху; 

– відповідності дій водія транспортного засобу при фактичному 
експлуатаційному стані складових автомобільних доріг у разі вчинення ДТП; 

– впливу (технічного причинно-наслідкового зв’язку) між невідповідністю 
експлуатаційного стану складової (складових) автомобільних доріг вимогам 
нормативів і безпеці дорожнього руху на вчинення ДТП. 

Питання, що вирішуються при проведенні комплексної дорожньо-технічної 
і автотехнічної експертизи 

При проведенні комплексної дорожньо-технічної і автотехнічної експертизи 
з визначення впливу (технічного причинно-наслідкового зв’язку) фактичного 
експлуатаційного стану складових автомобільної дороги на оцінку дій водіїв 
у разі виникнення ДТП можливо вирішення наступних питань: 

1. Чи відповідає експлуатаційний стан складових автомобільної дороги 
(рівність, коефіцієнт зчеплення та шорсткість тощо) нормативним вимогам до 
них за умовами забезпечення безпеки дорожнього руху? 

2. Чи мав водій транспортного засобу попередити ДТП за фактичним 
експлуатаційним станом складових автомобільної дороги? 

3. Чи був водій належним чином попереджений про фактичний 
експлуатаційний стан складових автомобільної дороги шляхом установлення 
технічних засобів організації та регулювання дорожнього руху? 

4. Чи впливав (знаходився в причинно-наслідковому зв’язку) 
експлуатаційний стан складових автомобільної дороги на факт виникнення 
ДТП? 

5. Чи впливало (знаходилось в причинно-наслідковому зв’язку) неналежне 
встановлення технічних засобів організації та регулювання дорожнього руху на 
факт виникнення ДТП? 
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2.16. Транспортно‐трасологічна експертиза 
 
Предметом транспортно-трасологічної експертизи є фактичні дані про 

механізм слідоутворення на ТЗ, опорній поверхні та навколишній обстановці, 
механізм розвитку ДТП та обставини справи, встановлювані за результатами 
дослідження слідів безпосередньо на транспортних засобах та за наданими 
матеріалами справи – схемами до протоколів огляду місця пригоди, описами та 
фотознімками пошкоджень ТЗ.  

Об’єктами дослідження транспортно-трасологічної експертизи є 
транспортні засоби, об’єкти з якими вони контактували перед та в процесі 
пригоди, первинні матеріали огляду місця пригоди, фотознімки у аналоговому 
і цифровому вигляді, описи пошкоджень тощо. 

Завдання транспортно-трасологічної експертизи 
Основними завданнями транспортно-трасологічної експертизи є: 
– визначення механізму утворення пошкоджень на ТЗ внаслідок їх 

контактної взаємодії; 
– встановлення частин ТЗ, що входили в контакт в первинний момент 

зіткнення, та напрямків прикладання деформуючих зусиль; 
– встановлення частин ТЗ, що контактували із пішоходом (перешкодою); 
– встановлення кута взаємного розташування ТЗ; 
– встановлення взаємного розташування ТЗ відносно меж та поздовжньої осі 

дороги; 
– визначення місця зіткнення чи місця наїзду на пішохода (перешкоду); 
– встановлення факту стану ТЗ (рухомий чи нерухомий) в момент пригоди 

(зіткнення); 
– встановлення особливостей пересування водія та пасажирів в салоні 

автомобіля внаслідок зіткнення ТЗ чи наїзду на перешкоду; 
– встановлення факту належності залишених на місці ДТП слідів коліс та 

інших виступаючих частин ТЗ, а також деталей та частин певному ТЗ. 
Методами транспортної трасології можуть вирішуватись також завдання 

з встановлення характеру пошкоджень на шинах коліс ТЗ, гнучких гальмових 
шлангах ТЗ, різьбових з’єднаннях деталей ТЗ та часу їх виникнення по 
відношенню до ДТП. 

Питання, що вирішуються при проведенні транспортно-трасологічної 
експертизи 

При проведенні транспортно-трасологічної можливо вирішення наступних 
типових питань: 

1. Який механізм контактування ТЗ? 
2. Яким було взаємне розташування транспортних засобів під час їх зіткнення? 
3. Яким було взаємне розташування ТЗ і перешкоди (пішохода) під час 

наїзду на останню (останнього)?  
4. Який з транспортних засобів під час їх зіткнення стояв, а який рухався? 
5. На якому місці дороги сталося зіткнення транспортних засобів (наїзд на 

пішохода)? 
6. Який механізм утворення слідів на ТЗ (опорній поверхні)? 
7. Чи могли пошкодження наявні на ТЗ виникнути при вказаних обставинах? 
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2.17. Залізнично‐транспортна експертиза 
 

Загальні положення 
Залізнично-транспортна експертиза – це процес дослідження обставин 

залізнично-транспортної пригоди, технічного стану рухомого складу залізниці, 
верхньої та нижньої будови колії, пристроїв сигналізації, централізації, 
блокування тощо, яка проводиться особами (експертами), які володіють 
спеціальними знаннями у галузі експлуатації залізничного транспорту з метою 
встановлення фактичних даних, що мають значення для органів досудового 
розслідування та суду. 

Предметом залізнично-транспортної експертизи є фактичні дані, про 
обстановку на місці пригоди, дії (бездіяльність) учасників пригоди і їх 
можливості, механізм залізнично-транспортної пригоди, технічний стан 
рухомого складу, верхньої та нижньої будови колії, пристроїв сигналізації, 
централізації, блокування, а також обставини, що сприяли виникненню 
залізнично-транспортної пригоди, що встановлює експерт на підставі своїх 
знань та матеріалів провадження. 

Об’єктами залізнично-транспортної експертизи є:  
– тяговий рухомий склад; 
– вагонний рухомий склад; 
– верхня будова колії; 
– нижня будова колії; 
– пристрої сигналізації, централізації, блокування тощо. 
Завдання, що вирішуються залізнично-транспортною експертизою 
До типових завдань, що вирішуються залізнично-транспортною експертизою 

відносяться: 
– дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при «класичному» 

сходженні з рейок рухомого складу (дослідження взаємодії колії та рухомого 
складу; дослідження режиму ведення поїзда; дослідження фактичних дій 
учасників залізнично-транспортної пригоди та встановлення відповідності цих 
дій вимогам нормативних документів); 

– дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при зіткненнях 
залізнично-транспортних засобів, наїздів на нерухомі перешкоди та людей 
(дослідження процесів взаємодії транспортних засобів під час зіткнення; 
визначення швидкостей зіткнення; дослідження фактичних дій учасників 
залізнично-транспортної пригоди та встановлення відповідності цих дій 
вимогам нормативних документів); 

– дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при втраті 
міцності елементів верхньої будови колії, ходових частин та конструкцій 
рухомого складу (дослідження процесів взаємодії колії та рухомого складу; 
дослідження дій учасників залізнично-транспортної пригоди та встановлення 
відповідності цих дій вимогам нормативних документів); 

– дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при відмові 
механізму керування процесами перевезень (дослідження фактичних дій 
учасників залізнично-транспортної пригоди та встановлення відповідності цих 
дій вимогам нормативних документів); 
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– дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при відмові 
пристроїв автоматики, телемеханіки, зв’язку та електропостачання (дослідження 
дій учасників залізнично-транспортної пригоди та встановлення відповідності 
цих дій вимогам нормативних документів); 

– дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при втраті 
стійкості рейко-шпальної решітки, стихійних лихах тощо (дослідження процесів, 
що пов’язані з виникненням критичних внутрішніх (температурних) та 
зовнішніх сил, при яких відбувається поперечний до осі колії зсув рейко-
шпальної решітки; дослідження взаємодії шпальної основи з баластом; 
дослідження фактичних дій учасників залізнично-транспортної пригоди та 
встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів). 

Наведений вище перелік задач, що вирішуються залізнично-транспортною 
експертизою не є вичерпним, в кожному конкретному випадку слідством або 
судом можуть бути поставлені завдання, що мають більш вузьку направленість. 

Особливості призначення залізнично-транспортної експертизи 
При вирішенні типових задач залізнично-транспортної експертизи 

замовником у розпорядження експерта мають бути надані: 
– різноманітні деталі, вилучені з місця події у зв’язку з відновлювальними 

роботами; 
– фотознімки загального вигляду місця пригоди, пошкодженої ділянки колії 

і рухомого складу, окремих їх вузлів та деталей; 
– фотознімки сторонніх предметів; 
– ескізи зламаних деталей із зазначенням дефектів, тріщин тощо; 
– фотознімки вагонів, завантаження яких не відповідає вимогам 

нормативних документів; 
– акти огляду та вимірювання параметрів рейкової колії, стрілочних 

переводів, вагонів, які зійшли з рейок, пристроїв та споруд, тягового рухомого 
складу тощо із зазначенням відхилень від норм їх утримання та пошкоджень, що 
утворились у результаті спрацювання механізму ЗТП; 

– акти контрольної перевірки автогальм вагонів, які залишились 
(утримались) на рейках; 

– акти технічного стану та роботи технічних засобів безпеки руху 
(сигналізації, централізації, блокування, радіозв’язку, автоматичної 
локомотивної сигналізації тощо), що мають стосунок до ЗТП; 

– акти про пошкодження рухомого складу; 
– натурний лист поїзда; 
– швидкостемірна стрічка поїзда та результати її розшифровування (із 

зазначенням місця зберігання оригіналу); 
– довідка ВУ- 45 про забезпечення поїзда автогальмами; 
– документ «Попередження про обмеження швидкості руху на ділянці», де 

відбулася ЗТП; 
– результати розрахунків та експериментів, виконані під час службового 

розслідування; технічні висновки спеціалістів (науковців); 
– фрагменти графіка виконаного руху поїздів на ділянці, де відбулася ЗТП; 

журнали диспетчерських розпоряджень; журнали огляду рейкової колії та 
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стрілочних переводів; книга ревізорських вказівок у частині, що стосується ЗТП; 
журнали ВУ-100, ДУ-2 (ДУ-3), ДУ-46, ТУ-152; 

– план та профіль залізничної ділянки, на якій відбулася ЗТП; довідка про 
результати останньої перевірки технічного стану рейкової колії 
колієвимірювальними та дефектоскопічними засобами; стрічки перевірки 
технічного стану рейкової колії вагоном-вимірювачем; журнали ПУ-28 та ПУ-
29 про результати натурних перевірок рейкової колії; 

– накладні дорожні відомості (у випадку ЗТП з вантажними поїздами); 
– довідка з найближчої метеостанції; 
– довідка про пошкодження вантажів; 
– довідка про матеріальний збиток, який виник у результаті пошкодження 

елементів верхньої та нижньої будов колії, рухомого складу, пристроїв 
сигналізації, централізації та блокування, контактної мережі, втрати та 
пошкодження вантажів, а також затрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків ЗТП; 

– пояснювальні записки посадових осіб-учасників ЗТП, відомості про 
перебування їх на роботі та про час їх відпочинку перед роботою; результати 
останніх випробувань про знання посадових інструкцій та нормативних 
документів, медичні огляди; 

– заархівовані записи переговорів посадових осіб за час розвитку ЗТП; 
– акти службового розслідування форми РБУ-1 чи РБУ-3; технічний 

висновок про причини ЗТП; 
– протоколи оперативних нарад відповідних структурних підрозділів; 

протокол оперативної наради дирекції залізничних перевезень; протокол та 
наказ начальника відповідної служби залізниці; 

– протокол оперативної наради начальника залізниці та наказ начальника 
залізниці; 

– протоколи допитів та інших слідчих (розшукових) дій. 
Вище наведено базовий перелік необхідного, що забезпечить надання 

обґрунтованої відповіді на типові питання залізнично-транспортної експертизи. 
Звісно, в окремих випадках, коли слідством або судом будуть поставлені 
питання вузької спрямованості, вказаний перелік може бути доповнений 
з врахуванням особливостей поставленого завдання. 

 
 

2.18. Дорожньо‐технічна експертиза 
 

Загальні положення 
Експертиза стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП (дорожньо-технічна 

експертиза) включає в себе дослідження з визначення техніко-експлуатаційних, 
геометричних та технічних показників автомобільних доріг та встановлення їх 
відповідності нормативно-технічним вимогам.  

Ці дослідження проводяться фахівцями (експертами), які володіють спеціальними 
знаннями у галузі дослідження стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП та 
дотримання техніко-експлуатаційних показників (рівність, коефіцієнт зчеплення та 
шорсткість тощо), які цікавлять замовника проведення експертизи (експертного 
дослідження) із використанням експертних атестованих методик та зареєстрованих 
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в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, літератури рекомендованої 
для використання при проведенні судових експертиз, інших інформаційних джерел, 
необхідних для вирішення поставлених питань. 

Даний вид експертизи безпосередньо пов’язаний з автотехнічною 
експертизою та як правило призначається комплексно. 

Предметом комплексної дорожньо-технічної і автотехнічної експертизи 
з визначення впливу дорожнього фактору на оцінку дій водіїв у разі вчинення 
ДТП є фактичні дані про технічний рівень та експлуатаційний стан складових 
автомобільної дороги та дії водіїв за певних дорожніх умов. 

Об’єктом дослідження є техніко-експлуатаційні показники автомобільних 
доріг з точки зору їх впливу на безпеку дорожнього руху. 

Завдання, що вирішуються експертизою стану доріг і дорожніх умов 
у місцях ДТП (дорожньо-технічна експертиза). 

Основними завданнями даної експертизи є визначення відповідності техніко-
експлуатаційних, геометричних та технічних показників автомобільних доріг 
нормативно-технічним вимогам. Визначення відповідності робіт з організації 
дорожнього руху вимогам безпеки руху. Даний напрямок експертизи вирішує 
наступні завдання: 

– встановлення відповідності техніко-експлуатаційних показників 
автомобільної дороги (рівність, коефіцієнти зчеплення, покриття проїзної 
частини тощо) вимогам безпеки дорожнього руху; 

– встановлення відповідності робіт з ремонту, експлуатації та утримання 
доріг вимогам безпеки дорожнього руху;  

– встановлення причинного зв’язку між невідповідністю дорожніх умов 
вимогам нормативних документів із виникненням ДТП; 

– встановлення чи забезпечує організація дорожнього руху на дослідній 
ділянці дороги та її облаштування безпеку дорожнього руху, а також 
встановлення причинного зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП; 

– встановлення відповідності геометричних параметрів автомобільної 
дороги вимогам нормативної документації, а також встановлення причинного 
зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП; 

– встановлення відповідності коефіцієнту зчеплення покриття автомобільної 
дороги вимогам нормативів, а також встановлення причинного зв’язку між їх 
невідповідністю і виникненням ДТП; 

– встановлення впливу на безпеку дорожнього руху дефектів покриття, що 
були наявні на проїзній частині (вибоїн, колійності, напливів чи інших 
деформацій покриття); 

– встановлення необхідності позначення дефектів дорожнього покриття 
проїзної частини дорожніми знаками, а також встановлення впливу їх 
відсутності на безпеку дорожнього руху; 

– встановлення відповідності розташування дорожніх знаків та інших 
засобів організації дорожнього руху вимогам схеми організації дорожнього руху 
та вимогам нормативів, а також встановлення причинного зв’язку між їх 
невідповідністю і виникненням ДТП; 

– встановлення забезпеченості видимості для зупинки автомобіля, видимості 
зустрічного транспорту, видимості перехрестя, видимості залізничної колії, 
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пішохідного переходу тощо відповідно до вимог нормативів, а також 
встановлення причинного зв’язку між її невідповідністю і виникненням ДТП. 

Встановлення причинного зв’язку між невідповідностями дорожніх умов та 
організації дорожнього руху і виникненням ДТП, вирішується в ході проведення 
комплексної дорожньо-технічної та автотехнічної експертизи. 

Питання, що вирішуються експертизою стану доріг та дорожніх умов 
у місці вчинення ДТП 

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються експертизою стану доріг та 
дорожніх умов у місці вчинення ДТП наступний: 

1. Чи відповідали фактичні техніко-експлуатаційні показники (рівність, 
коефіцієнти зчеплення та шорсткості тощо) автомобільної дороги вимогам 
безпеки дорожнього руху? 

2. Чи відповідали роботи з проведення ремонту, експлуатації та утримання 
доріг вимогам безпеки дорожнього руху? 

3. Чи були невідповідності дорожніх умов вимогам нормативних документів 
у причинному зв’язку з подією ДТП? 

4 Чи забезпечує організація дорожнього руху на дослідній ділянці дороги 
безпеку дорожнього руху? 

5 Чи відповідали геометричні параметри автомобільної дороги вимогам 
нормативної документації? 

Особливості призначення дорожньо-технічної експертизи 
Для проведення дорожньо-технічної експертизи при встановленні будь-яких 

відхилень в експлуатаційному стані автомобільної дороги необхідно надати 
експерту наступні вихідні дані: 

– паспорт автомобільної дороги; 
– схему організації дорожнього руху, яка затверджена у встановленому 

порядку; 
– акт обстеження ділянки дороги, де сталася ДТП, який повинен бути 

складений дорожньою організацією після ДТП згідно з порядком обліку та 
обстеження ділянки ДТП; 

– у разі проведення на момент ДТП на ділянці дороги будь-яких дорожніх 
робіт також і схему організації дорожнього руху на час проведення ремонтних 
або інших робіт, яка затверджена у встановленому порядку; 

– відомості (графік, журнал) про проведення щодекадного огляду ділянок 
автомобільних доріг; 

– відомості про приписи ДАТ по ділянці дороги, де сталася ДТП за 
поточний рік; 

– відомості про інші ДТП, що сталися на даній ділянці дороги за 
поточний рік; 

– пояснення (протоколи допитів) відповідальних працівників, виконавців 
робіт, що обслуговують ділянку дороги, де сталася ДТП; 

– у разі проведення дорожньою організацією відомчого розслідування по 
факту ДТП відомості про результати даного розслідування. 

Дані відомості знаходяться в дорожній організації, що обслуговує ділянку 
дороги, де сталася ДТП. 
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Крім цього необхідно надати для дослідження всі матеріали, що зібрані за 
фактом ДТП (схему до протоколу огляду місця ДТП, протокол огляду місць 
ДТП, фотознімки тощо), в яких також повинні бути дані про: 

– тип покриття дороги (асфальтобетон, цементобетон, ґрунтова тощо); 
– його стан (сухе, мокре, ожеледиця, посипане противоожеледним 

матеріалом та ін.); 
– ширина проїзної частини, в тому числі ширина проїзної частини, що 

очищена від снігу; 
– наявність і величину поздовжніх та поперечних ухилів; 
– наявність та розташування (адрес) дорожніх знаків 
– наявність та довжину розміток; 
– наявність інших технічних засобів організації дорожнього руху; 
– наявність пошкоджень дорожнього покриття (розташування з прив’язкою 

до місця ДТП, розміри (ширину, довжину, глибину вибоїн напливів колійності 
тощо); 

– відомості про метеорологічні умови безпосередньо перед ДТП та, при 
необхідності, за певний час до ДТП (декаду, декілька днів тощо); 

– відомості про роботи на ділянці дороги, які проводились дорожньою 
організацією перед ДТП; 

– наявність та розташування (адрес) дорожнього огородження, його 
конструкція, довжина, стан; 

– наявність освітлення, тип освітлення із вказівкою початку й закінчення 
місця розташування, умови освітлення ділянки ДТП (які світильники, що 
встановлені, знаходилися у робочому режимі); 

– розташування опор шляхопроводів на проїзній частині; 
– розташування підпірних стінок шляхопроводів або тунелів, які 

розташовані на узбіччі; 
– наявність перешкод для руху із вказівкою їхнього місця розташування; 
– стан люків і дощоприймачів, відносну висоту люка або дощоприймача 

відносно рівня проїзної частини; 
– розміщення об’єктів сервісу та зовнішньої реклами з прив’язкою до місця 

ДТП та межі проїзної частини; 
– відстань до дерев і чагарнику від кромки проїзної частини; 
– технічний стан транспортного засобу (ТЗ), з яким мала місце ДТП, та його 

завантаженість; 
– видимість (видимість зустрічного автомобіля, видимість на кривій в плані, 

видимість перехрестя, пішохідного переходу, залізничного переїзду) і оглядовість 
дороги з місця водія ТЗ в нормованих умовах та на момент скоєння ДТП; 

– в умовах обмеженої видимості – й видимість перешкоди; розташування 
транспортного засобу по ширині дороги перед ДТП, швидкість його руху; 

У справах за фактом ДТП, що стосується зимового утримання автомобільної 
дороги, додатково необхідно надати наступні дані: 

– відомості про час та об’єми останніх опадів; 
– відомості про роботи, які виконувались дорожньою організацією для 

усунення зимової слизькості (шляхові листи, журнал проведення робіт, 
пояснення робітників); 
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– список небезпечних ділянок автодоріг, що закріплені за дорожньою 
організацією; 

– рапорти чергових; 
– документи готовності до роботи в зимовий період; 
– регламент проведення робіт; 
– відомості про наявність перед ділянкою ДТП попереджувальних знаків, які 

інформують про характер небезпеки, дорожніх знаків зниження швидкості та 
інших засобів організації дорожнього руху. 

 
 

2.19. Будівельно‐технічна експертиза 
 

Загальні положення 
Будівельно-технічна експертиза – це процес дослідження об’єктів, явищ 

і процесів на основі спеціальних знань у галузі будівництва з метою надання 
висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. 

Предметом будівельно-технічної експертизи є коло питань у галузі 
будівництва, в тому числі ціноутворення у будівництві, вирішення яких 
належить до компетенції експертів будівельно-технічної експертизи. 

Об’єктом будівельно-технічної експертизи в цілому є ті джерела відомостей 
про встановлювані факти, ті носії інформації, які піддаються дослідженню і за 
допомогою яких експерт пізнає обставини, що входять у предмет експертизи. 

Об’єктами будівельно-технічної експертизи є: 
– об’єкти нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди, 

передавальні пристрої та інші об’єкти, які відповідно до законодавства 
відносяться до нерухомого майна); 

– будівельні матеріали, конструкції та вироби, а також технічна 
документація на їх виробництво, лабораторні випробовування тощо; 

– будівельні машини, механізми та обладнання (в межах компетенції 
експерта будівельно-технічної експертизи); 

– містобудівна, дозвільна, проектно-кошторисна, звітна, виконавча та інша 
технічна і технологічна документація з проектування, будівництва та 
експлуатації об’єктів нерухомого майна, конструкцій та обладнання; 

– нормативні та нормативно-технічні документи, які регламентують 
проведення робіт на будівництві та експлуатацію об’єктів; 

– правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомого майна; 
– матеріали технічної інвентаризації на об’єкти нерухомого майна; 
– акти, звіти та висновки різного роду перевірок, експертиз, досліджень і оцінок; 
– речові докази і матеріали справи тощо. 
Завдання, що вирішуються будівельно-технічною експертизою 
Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є: 
– визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної 

документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 
– визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих 

об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній 
документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 
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– визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів 
об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній 
документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 

– визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та 
складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність 
проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів 
у галузі будівництва; 

– визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня 
вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності 
незавершених будівництвом об’єктів; 

– визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, 
причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів; 

– визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, 
усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу 
тощо; 

– визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; 
порядку користування) об’єктів нерухомого майна тощо. 

Питання, що вирішуються при проведенні будівельно-технічної експертизи 
Орієнтовний перелік вирішуваних питань будівельно-технічною 

експертизою: 
1. Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не 
відповідає, то в чому полягають невідповідності? 

2. Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та 
вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не 
відповідають, то в чому полягають невідповідності? 

3. Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній 
документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам 
нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то 
в чому полягають невідповідності? 

4. Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів 
нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній 
документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, 
СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому 
полягають невідповідності? 

5. Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт 
з будівництва (ремонту, реконструкції)? 

6. Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, 
реконструкції) об’єктів? 

7. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт 
з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним 
проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва? 

8. Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) 
з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними 
розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо 
не відповідає, то в чому полягають невідповідності? 
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9. Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний 
ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті? 

10. Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном? 
11. Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом 

об’єкта? 
12. Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) 

об’єкта? 
13. Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого 

майна (будівлі, споруди тощо)? 
14. Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним? 
15. Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення 

тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, 
просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо? 

16. Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого 
майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)? 

17. Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне для 
усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного 
впливу, просідання ґрунту тощо? 

18. Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі, 
приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного 
лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо? 

19. Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення 
будинку до нежитлових (допоміжних)? 

20. Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових 
актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок 
користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників 
(вказати частки)? 

21. Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку 
користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до 
часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів? 

22. Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії 
культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може 
вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням 
відповідних фахівців). 

Особливості призначення будівельно-технічної експертизи 
Питання відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної 

документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також 
питання визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих 
об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній 
документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва 
можуть бути вирішені за наявності у експерта (експертів) відповідних фахових 
знань, в тому числі з вузько направлених питань, з проектування, будівництва та 
експлуатації об’єктів будівництва з урахуванням об’ємності матеріалів 
і складності об’єкта та інших його особливостей. 

Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної 
документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, 
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СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній 
документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; 
визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт з будівництва 
(ремонту, реконструкції) об’єктів; визначення вартості фактично виконаних 
робіт з будівництва об’єктів; визначення відповідності обсягів та вартості 
фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним 
проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності 
первинної звітної документації з будівництва за порядком складання 
і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі 
будівництва – експерту необхідно надати договірну документацію (договори 
підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну 
та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості 
списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, 
акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт. 

Для вирішення питань: про відповідність об’єктів нерухомого майна 
проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та 
вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, 
протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних 
будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) 
проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі 
будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) – експерту 
необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на 
будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатацію об’єкта 
будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні 
умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо. 

Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня 
фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, 
ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомого майна, а також визначення 
пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивних елементів та причин їх 
виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво 
об’єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної 
інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо. 

Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу 
(виділу частки; визначення порядку користування) об’єктів нерухомого майна 
(житлових будинків, квартир, об’єктів комерційного та промислового 
призначення) та надання варіантів такого розподілу експерту необхідно надати 
правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, дані щодо часток 
співвласників, документ про приймання в експлуатацію об’єкта, матеріали 
технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого 
майна. У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу 
(залучив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів 
поділу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні бути 
викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта). 
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2.20. Оціночно‐будівельна експертиза 
 

Оціночно-будівельна експертиза – це процес дослідження будівельних 
об’єктів та споруд на основі спеціальних знань у галузі оцінки об’єктів 
нерухомого майна з метою надання висновку з питань, що є або будуть 
предметом судового розгляду. 

Предметом оціночно-будівельної експертизи є коло питань у галузі оцінки 
об’єктів нерухомого майна, вирішення яких належить до компетенції експертів 
оціночно-будівельної експертизи. 

Об’єктом оціночно-будівельної експертизи в цілому є ті джерела відомостей 
про встановлювані факти, ті носії інформації, які піддаються дослідженню і за 
допомогою яких експерт пізнає обставини, що входять у предмет експертизи. 

Об’єктами оціночно-будівельної експертизи є: 
– об’єкти нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди, 

передавальні пристрої та інші об’єкти, які відповідно до законодавства 
відносяться до нерухомого майна); 

– правовстановлюючі документи та матеріали технічної інвентаризації на 
об’єкти нерухомого майна, а також правовстановлювальні документи та 
технічна документація на земельні ділянки; 

– матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального 
використання, об’ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об’єктів 
нерухомого майна на дату оцінки; 

– звіти про оцінку майна та висновки вартість майна; 
– нормативно-правові акти з оцінки майна та майнових прав; 
– речові докази і матеріали справи тощо. 
Завдання, що вирішуються оціночно-будівельною експертизою 
Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є: 
– визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель 

та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо); 
– визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень 

земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, 
методології, методам, оціночним процедурам. 

Питання, що вирішуються при проведенні оціночно-будівельної експертизи 
Орієнтовний перелік вирішуваних питань оціночно-будівельною 

експертизою: 
1. Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, 

вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна 
(зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)? 

2. Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, 
вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: 1/2, 
¼ тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, 
квартира, споруда тощо)? 

3. Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) 
вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, 
оціночним процедурам? 
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Особливості призначення оціночно-будівельної експертизи 
Для вирішення питання з визначення вартості поліпшень земельної ділянки 

експерту необхідно надати правовстановлюючу документацію та матеріали 
технічної інвентаризації на ці об’єкти, а також правовстановлюючу та технічну 
документацію на земельну ділянку, на якій розміщений об’єкт оцінки, станом на 
дату оцінки. У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно 
надати матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального 
використання, об’ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об’єкта 
на дату оцінки. 

 
 

2.21. Земельно‐технічна експертиза 
 

Загальні положення 
Земельно-технічна експертиза – це дослідження земельних ділянок щодо 

обставин відповідності їх площ, меж, конфігурацій вимогам нормативно-
технічних документацій, а також щодо можливостей організації їх 
раціонального використання з метою надання висновку з питань, що є або 
будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування, виконане 
на базі знань у сфері землеустрою та кадастру. 

Предмет земельно-технічної експертизи складають: фактичне 
землекористування земельними ділянками на місцевості; межі земельних 
ділянок відповідно до правовстановлюючих документів, документацій із 
землеустрою та Державного земельного кадастру; порядок користування 
земельними ділянками та поліпшеннями, розміщеними в їх межах, що склався 
між співвласниками. 

Об’єктами земельно-технічних експертиз є: 
– земельні ділянки; 
– документації із землеустрою; 
– документи, що підтверджують права на земельні ділянки; 
– документи, що підтверджують права на земельні поліпшення, в т.ч. поділ 

їх між співвласниками; 
– поземельні книги, створені відносно земельних ділянок; 
– витяги з Державного земельного кадастру; 
тощо. 
Завдання, що вирішуються земельно-технічною експертизою 
Завданнями земельно-технічної експертизи є: 
– визначення фактичного землекористування земельними ділянками, а саме 

фізичних характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів тощо); 
– визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та 

інших об’єктів відносно меж земельних ділянок їх розташуванню у відповідній 
технічній документації; 

– визначення відповідності фактичного землекористування в частині 
порушення меж та накладання земельних ділянок правовстановлюючими 
документам, документації із землеустрою на земельні ділянки; 
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– визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними 
ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку користування); 

– визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок, 
встановлення земельного сервітуту. 

Питання, що вирішуються при проведенні судових земельно-технічних 
експертиз: 

1. Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка 
конфігурація, проміри та площа земельної ділянки, що перебуває у користуванні 
співвласника (співвласників)? 

2. Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об’єктів 
відносно меж земельних ділянок технічній документації? 

3. Чи є порушення меж (або накладання) земельних ділянок відповідно до 
правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці 
земельні ділянки? 

4. Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів 
розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно до 
часток співвласників (зазначити частки)? 

5. Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядку її користування) 
можливі відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог 
нормативно-правових актів? 

6. Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на 
земельну ділянку? 

7. Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? 
Якщо так, то надати варіанти встановлення земельного сервітуту. 

Приведений перелік питань не є вичерпним. 
Особливості проведення судових земельно-технічних експертиз 
Завдання земельно-технічної експертизи вирішуються за наявності 

відповідної правовстановлювальної документації та документації із 
землеустрою на земельну ділянку.  

Крім того, виконання земельно-технічної експертизи неможливе без 
актуальних результатів виконання топографо-геодезичних робіт, що 
проводяться експертом самостійно або ж відповідними фахівцями 
з використанням відповідного обладнання та бази даних. 

Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу 
(порядку користування) земельними ділянками та надання варіантів такого 
розподілу (порядку користування) експерту, крім названих документів, 
необхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкти нерухомого 
майна (будівлі, споруди тощо), що розташовані на земельній ділянці, дані про 
користування співвласників цими об’єктами або їх частинами, дані про частки 
співвласників, матеріали технічної інвентаризації. 

У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) 
експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів розподілу 
пропозиції учасників судового процесу, такі пропозиції повинні бути викладені 
в документі про призначення експертизи (залучення експерта). 
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2.22. Оціночно‐земельна експертиза 
 

Загальні положення 
Оціночно-земельна експертиза – це дослідження щодо визначення вартості 

земельних ділянок або прав на них, а також перевірки відповідності виконаної 
оцінки нормативно-технічним вимогам, з метою надання висновку з питань, що 
є або будуть предметом судового розгляду чи кримінального розслідування, 
виконане на базі знань у сфері землеустрою та кадастру. 

Предмет оціночно-земельної експертизи становлять: фактичне 
використання земельної ділянки на час проведення дослідження; планування 
території за місцем розташування земельної ділянки; інвестиційна 
привабливість території за місцем розташування земельної ділянки; стан ринку 
землі на дату оцінки земельної ділянки; порядок складання документацій 
з оцінки землі; алгоритм розрахунку експертної грошової оцінки земельних 
ділянок та прав на них. 

Об’єктами оціночно-земельних експертиз є: 
– земельні ділянки; 
– документації із землеустрою та з оцінки землі; 
– документи, що підтверджують права на земельні ділянки; 
– документи, що підтверджують права на земельні поліпшення; 
– поземельні книги, створені відносно земельних ділянок; 
– витяги з Державного земельного кадастру; 
– аналітичні відомості; 
тощо. 
Завдання, що вирішуються оціночно-земельною експертизою 
Завданнями оціночно-земельної експертизи є: 
– експертна грошова оцінка земельних ділянок; 
– експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки; 
– визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на 

неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, 
оціночним процедурам. 

Види оціночно-земельних експертиз: 
– експертиза визначення вартості земельної ділянки; 
– експертиза визначення вартості прав на земельну ділянку; 
– експертиза визначення відповідності документації з оцінки земельної 

ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, 
методології, методам, оціночним процедурам. 

Питання, що вирішуються при проведенні судових земельно-технічних 
експертиз: 

1. Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, 
інвестиційна тощо) земельної ділянки? 

2. Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, 
інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) земельної ділянки? 

3. Яка вартість права користування (зазначити право: постійного 
користування, оренди тощо) земельною ділянкою? 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    291    — 

4. Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування 
земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, 
методології, методам, оціночним процедурам? 

Приведений перелік питань не є вичерпним. 
Особливості проведення судових оціночно-земельної експертиз 
Для вирішення питання з визначення вартості земельної ділянки або прав на 

неї експерту необхідно надати правовстановлювальну документацію та 
документацію із землеустрою на земельну ділянку. У разі наявності на 
земельній ділянці поліпшень (будівель, споруд тощо), на дослідження необхідно 
надати правовстановлювальну документацію на такі об’єкти, матеріали 
технічної інвентаризації, а також іншу документацію та інформацію, 
необхідність яких зумовлена обраним методичним підходом. 

У разі необхідності визначення актуальної вартості земельної ділянки чи 
прав на неї, обов’язковим етапом у проведенні оціночно-земельної експертизи є 
обстеження такої земельної ділянки на місцевості. 

 
 

2.23. Експертиза з питань землеустрою 
 

Загальні положення 
Експертиза з питань землеустрою – це дослідження на основі знань у сфері 

землеустрою та кадастру, що полягає у встановленні відповідності чи 
невідповідності фактичного використання земельних ділянок, документації із 
землеустрою, документації з оцінки землі, нормативно-технічним вимогам, 
з метою надання висновку з питань, що необхідні для цілей кримінального 
розслідування чи судового розгляду. 

До предмету експертизи з питань землеустрою належать: фактичне 
землекористування земельними ділянками на місцевості; межі земельних ділянок 
відповідно до правовстановлюючих документів, документацій із землеустрою та 
Державного земельного кадастру; спосіб використання земельних ділянок; порядок та 
методологія розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; 
порядок та методологія розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

Об’єктами експертизи з питань землеустрою є: 
– земельні ділянки; 
– документації із землеустрою; 
– документи, що підтверджують права на земельні ділянки; 
– документи, що підтверджують права на земельні поліпшення, в т.ч. поділ 

їх між співвласниками; 
– поземельні книги, створені відносно земельних ділянок; 
– витяги з Державного земельного кадастру 
тощо. 
Завдання, що вирішуються експертизою з питань землеустрою 
Завданнями експертизи з питань землеустрою є: 
– визначення відповідності розробленої документації із землеустрою та її 

затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним 
документам з питань землеустрою та землекористування; 
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– визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок 
та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним 
документам з питань землеустрою та землекористування; 

– визначення відповідності фактичного землекористування 
правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні 
ділянки та нормативно-правовим актам; 

– визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель 
вимогам нормативно-правових актів. 

Питання, що вирішуються при проведенні судових експертиз з питань 
землеустрою: 

1. Чи відповідають розроблена документація із землеустрою на земельну 
ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим 
нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не 
відповідають, то в чому полягають невідповідності? 

2. Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки 
відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних 
документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому 
полягають невідповідності? 

3. Чи відповідає фактичне землекористування правовстановлювальним 
документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-
правовим актам? 

4. Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам 
нормативно-правових актів? 

Приведений перелік питань не є вичерпним. 
Особливості проведення судових експертиз з питань землеустрою 
Для вирішення питань експертизи з питань землеустрою експерту необхідно 

надати оригінали або завірені якісні копії відповідної правовстановлювальної 
документації та документації із землеустрою чи з оцінки землі на земельні 
ділянки. 

 
 

2.24. Пожежно‐технічна експертиза 
 
Загальні положення 
Пожежно-технічна експертиза – це процес дослідження явищ, процесів та 

матеріальних об’єктів, пов’язаних з горінням, виниклими пожежами, 
застосуванням пожежно-рятувального обладнання, що використовується для їх 
гасіння, відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо дій 
пожежно-рятувальних підрозділів, елементів і систем протипожежної 
автоматики та виявлення обставин виникнення горіння, динаміки пожеж, 
розвитку і їх поширення, відповідності досліджуваних об’єктів вимогам 
будівельних та пожежних норм, технологічних регламентів виробничих 
процесів, на предмет відповідності прийнятих конструктивних рішень щодо 
застосованої протипожежної автоматики у цих процесах, виробленої продукції 
на предмет її стійкості до виникнення і поширення пожеж, у тому числі із 
застосуванням стандартизованих методів випробування на вогнестійкість. 
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Ці дослідження проводяться фахівцями (експертами), які володіють 
спеціальними знаннями у галузі дослідження обставин виникнення і поширення 
пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки з метою встановлення фактичних 
даних, що цікавлять замовника проведення експертизи (експертного 
дослідження) із використанням експертних атестованих методик та 
зареєстрованих в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, 
літератури рекомендованої для використання при проведенні судових експертиз, 
інших інформаційних джерел, необхідних для вирішення поставлених питань. 

Завдання пожежно-технічної експертизи 
Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є встановлення із 

застосуванням спеціальних знань механізму виникнення пожежі (горіння), 
процесу її розвитку і способів застосованих при гасінні, визначення явищ, 
процесів, умов виникнення пожежі, визначення обставин, що передували 
виникненню пожежі та сприяли її розповсюдженню, встановлення відповідності 
до нормативних вимог оперативно тактичних дій щодо гасіння пожежі, у тому 
числі із застосуванням сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів, 
встановлення відповідності протипожежного стану об’єкта, технологічного 
процесу, виробленої продукції тощо вимогам протипожежних норм і правил, а 
також встановлення причинного зв’язку між недотриманням вимог пожежної 
безпеки з виниклою пожежею та невідповідністю дій пожежно-рятувальних 
підрозділів вимогам нормативних документів, що призвело до поширення 
виниклої пожежі, з встановленням причинного зв’язку між не вжитими 
відповідними заходами органів, що здійснюють наглядово-контрольні функції 
щодо дотримання вимог пожежної безпеки на об’єктах, які ними перевірялись, 
у тому числі коли на такому об’єкті сталася пожежа. 

Предмет пожежно-технічної експертизи 
Пожежно-технічна експертиза відноситься до інженерно-технічного виду 

експертиз і відрізняється від інших її видів предметом дослідження. Під 
предметом дослідження пожежно-технічної експертизи розуміються фактичні 
дані про явища, умови, обставини, причинно-наслідкові зв’язки, що зумовили 
виникнення пожежі, її розвиток, процес гасіння та наслідки, відомості про 
невідповідність об’єкта вимогам нормативних технічних документів (правил) 
і їх причинно-наслідкового зв’язку з наслідками пожежі. Також, до предмету 
дослідження пожежно-технічної експертизи віднесено оцінку відповідності 
нормативним вимогам застосованого пожежно-рятувального обладнання та 
вогнегасних речовин, що використовується для гасіння пожеж, відповідності 
прийнятих рішень нормативним вимогам щодо дій пожежно-рятувальних 
підрозділів, визначення технічного стану та відповідність вимогам нормативних 
документів елементів і систем протипожежної автоматики та виявлення 
обставин виникнення, динаміки пожеж, розвитку і їх поширення, відповідності 
досліджуваних об’єктів вимогам будівельних та пожежних норм щодо пожежної 
безпеки, технологічних регламентів виробничих процесів, на предмет 
відповідності прийнятих конструктивних рішень та їх реалізації щодо 
застосованої протипожежної автоматики у цих процесах, виробленої продукції 
на предмет її стійкості до виникнення і поширення пожеж, у тому числі із 
застосуванням стандартизованих методів випробування на вогнестійкість. 
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Предмет пожежно-технічної експертизи визначається колом питань, що 
зводяться до наступного: 

1. Де знаходилось місце виникнення початкового горіння (осередок 
пожежі)? 

2. Якими шляхами відбувалося поширення вогню і продуктів горіння?  
3. Яка причина пожежі? 
4. Внаслідок дії якого джерела запалення виникла пожежа? 
5. Чи здатні були речовини і матеріали, що були наявними в осередку 

пожежі зайнятись: 
– внаслідок дії джерела запалення у вигляді відкритого полум’я? 
– внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження, 

виниклої в електричних комунікаціях? 
– внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного походження 

при розряді статичної електрики? 
– внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри механічного походження? 
6. Чи виникла пожежа внаслідок самозагоряння при взаємодії речовин, 

матеріалів поміж собою або з киснем повітря? 
7. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплової радіації 

або іншого випромінювання у місцезнаходження осередку пожежі на наявний 
там горючий матеріал? 

8. Коли за часом розпочалось початкове горіння в осередку пожежі, 
наслідком якого стала пожежа? 

9. Який проміжок часу від прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до 
місця пожежі до її ліквідації? 

10. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані 
протипожежні заходи на об’єкті, де виникла пожежа та чи вплинули наявні 
технічні рішення щодо обмеження розвитку пожежі та надало можливості 
здійснити її ліквідацію у початковій стадії розвитку? 

11. Чи мають речовини і матеріали, що були (що використовувалися) на 
об’єкті, де сталася пожежа пожежонебезпечні властивостями і які їх параметри? 

12. Чи пов’язаний технічний стан опалювальних, нагрівальних приладів, 
електрообладнання, механізмів, які перебували в зоні горіння, з виникненням 
пожежі? 

13. Чи є на елементах електрообладнання та електроустаткування наявні 
сліди аварійних режимів роботи, які створювали джерела запалювання, 
наслідком чого є виникла пожежа? 

14. Чи відповідають (в частині, що стосується умов виникнення і розвитку 
пожежі, а також її наслідків) проектна документація на будівництво (монтаж) 
і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з пожежної безпеки, 
будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)? 

15. Які обставини передували виникненню і сприяли розвитку пожежі? 
16. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) 

установок пожежної автоматики? 
17. Чи відповідають нормативним вимогам протипожежні відстані між 

об’єктами? 
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18. Чи відповідають нормативним протипожежним вимогам прийняті 
проектні рішення об’єкту, проектної документації? 

19. Чи перебувають у працездатному стані установки протипожежної 
автоматики на об’єкті? 

20. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів 
організована робота пожежно-рятувальних підрозділів? 

21. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання у пожежно-
рятувальному підрозділі у відповідному до нормативних вимог технічному стані? 

22. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання на об’єкті 
у відповідному до нормативних вимог технічному стані? 

23. Чи теплогенеруюче обладнання використовувалось відповідно до вимог 
заводу виробника? 

Залежно від конкретних обставин виникнення і розвитку пожежі, а також 
у разі оцінки відповідності об’єкта дослідження нормативним вимогам щодо 
пожежної безпеки, інших подій, пов’язаних з горінням, на вирішення пожежно-
технічної експертизи можуть бути поставлені й інші питання. 

Зокрема, при проведенні пожежно-технічної експертизи здійснюються 
організаційні заходи, пов’язані з правильністю дій щодо ліквідації пожежі, 
тактичних дій пожежних аварійно-рятувальних підрозділів, технічного стану 
технологічного обладнання, устаткування щодо пожежної безпеки, 
протипожежної техніки, протипожежного водопостачання, блискавкозахисту, 
виробленої продукції, зокрема теплогенеруючого обладнання тощо.  

А також, при проведенні пожежно-технічної експертизи мають вирішуватись 
й інші питання щодо обставин, пов’язаних із виникненням пожежі та щодо 
заходів пожежно-рятувального призначення (як оперативно-тактичних дій 
з гасіння пожеж, так і профілактики виникнення та поширення пожеж).  

Об’єктом пожежно-технічної експертизи є будь-які об’єкти, де мало місце, 
як контрольоване, так і неконтрольоване горіння, а також об’єкти, на яких могла 
виникнути пожежа або набути на них, або від них поширення. 

Крім того, об’єктами пожежно-технічної експертизи є обставини щодо 
профілактики пожеж, розвитку пожеж, гасіння пожеж, використання пожежної 
техніки, протипожежного та пожежно-рятувального обладнання, як при 
практичному застосуванні за призначенням, так і щодо перебування їх у стані 
можливому до застосування за призначенням. 

Більш конкретно, об’єктами дослідження є: 
– місце пожежі; 
– обгорілі і обвуглені конструктивні елементи і частини будівель 

(деформовані і зруйновані будівельні конструкції, виконані з металів, каменю, 
залізобетону, деревини, пластмас тощо), обгорілі предмети інтер’єру; 

– пошкоджені транспортні засоби та інші великогабаритні предмети (в тому 
числі громіздке технологічне та інше обладнання, наявне там, вилучене з місця 
події та вилучення якого не представляється можливим); 

– механізми та обладнання або їх вузли і деталі; 
– пошкодженні і непошкоджені впливом факторів пожежі предмети і їх 

залишки (включаючи передбачувані технічні засоби підпалу або предмети зі 
слідами горючих рідин та матеріалів); 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    296    — 

– предмети з локалізованими слідами теплового впливу (проплавами, 
прогарами та ін.); 

– пожежний сміття (зола, попіл, шлак, вугілля, частини обгорілих предметів, 
речовин і матеріалів), сліди кіптяви і прогарів на об’єктах, проби матеріалу 
з ділянок під прогарами; 

– пристрої для запалювання речовин та матеріалів; 
– пристрої пожежної сигналізації, засоби пожежогасіння; 
– електронагрівальні прилади разом зі шнурами; 
– залишки пошкоджених електроламп і світильників з ознаками аварійних 

режимів; 
– фрагменти електричних проводів і кабелів зі слідами оплавлень (при 

прокладці в трубах і металевих рукавах разом з трубами і металорукавами); 
– прилади електрозахисту (плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі та ін.), 

електрокомутаційні прилади з ознаками аварійних режимів та без них; 
– теплогенеруюче обладнання. 
Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких 

міститься інформація, що є предметом дослідження пожежно-технічної експертизи. 
Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні 

пожежно-технічної експертизи: 
1. Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)? 
2. Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі? 
3. Яка причина виникнення пожежі? 
4. Чи відповідав стан об’єкта нормативним вимогам пожежної безпеки? 
5. Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення 

з урахуванням наданих фактичних даних про місце пожежі? 
6. Який механізм виникнення пожежі? 
7. Дія якого джерела запалювання привела займання наявного горючого 

середовища (матеріалу, речовини тощо) у місці початкового горіння (осередку 
пожежі)? 

8. Чи пов’язане виникнення пожежі з аварійним процесом у роботі 
електрообладнання або електроустаткування? 

9. Чи виникла пожежа внаслідок процесу самозагоряння? 
10. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплового або 

іншого випромінювання? 
11. Чи виникла пожежа в результаті об’ємного вибуху (термобаричного 

процесу протікання окислювально-відновлюваної реакції)? 
12. Чи виникла пожежа в результаті фізичного вибуху (посудини що 

перебувала під тиском)? 
13. Чи виникла пожежа внаслідок вибуху (горіння) вибухових речовин 

(промислових, військового призначення)? 
14. Яка температура самозаймання речовини (матеріалу), що знаходилась 

у встановленому осередку пожежі? 
15. Яка температура самозаймання речовини (матеріалу) наданої на 

дослідження? 
16. Яка максимальна температура горіння речовини при взаємодії з киснем 

повітря, яка знаходилась в осередку пожежі? 
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17. Яка максимальна температура горіння речовини, наданої на дослідження 
при взаємодії з киснем повітря? 

18. Чи пов’язане виникнення пожежі з використанням теплогенеруючого 
обладнання? В чому це полягало? 

19. Чи відповідно до нормативних вимог працювали установки 
протипожежної автоматики під час виникнення пожежі? 

20. Чи відповідно до нормативних вимог використовується протипожежна 
автоматика на об’єкті, де вона встановлена? 

21. Чи здатні були речовини і матеріали, які були наявними в осередку 
пожежі зайнятись? 

22. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді відкритого полум’я? 
23. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного 

походження, виниклої в електричних комунікаціях? 
24. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри електричного 

походження при розряді статичної електрики? 
25. Внаслідок дії джерела запалення у вигляді іскри механічного походження? 
26. Чи виникла пожежа внаслідок самозагоряння при взаємодії речовин, 

матеріалів поміж собою або з киснем повітря? 
27. Чи виникла пожежа внаслідок самозаймання при впливі теплової радіації 

або іншого випромінювання у місцезнаходження осередку пожежі на наявний 
там горючий матеріал? 

28. Коли за часом розпочалось початкове горіння в осередку пожежі, 
наслідком якого стала пожежа? 

29. Який проміжок часу від прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до 
місця пожежі до її ліквідації? 

30. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані 
протипожежні заходи на об’єкті, де виникла пожежа та чи вплинули наявні 
технічні рішення щодо обмеження розвитку пожежі та надало можливості 
здійснити її ліквідацію у початковій стадії розвитку? 

31. Чи мають речовини і матеріали, що були (що використовувалися) на 
об’єкті, де сталася пожежа пожежонебезпечні властивостями і які їх параметри? 

32. Чи пов’язаний технічний стан опалювальних, нагрівальних приладів, 
електрообладнання, механізмів, що перебували в зоні горіння, з виникненням 
пожежі? 

33. Чи є на елементах електрообладнання та електроустаткування наявні 
сліди аварійних режимів роботи, які створювали джерела запалювання, 
наслідком чого є виникла пожежа? 

34. Чи відповідають (в частині, що стосується умов виникнення і розвитку 
пожежі, а також її наслідків) проектна документація на будівництво (монтаж) 
і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з пожежної безпеки, 
будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)? 

35. Які обставини передували виникненню і сприяли розвитку пожежі? 
36. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) 

установок пожежної автоматики? 
37. Чи відповідають нормативним вимогам протипожежні відстані між 

об’єктами? 
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38. Чи відповідають нормативним протипожежним вимогам прийняті 
проєктні рішення об’єкту, проектної документації? 

39. Чи перебувають у працездатному стані установки протипожежної 
автоматики на об’єкті? 

40. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів 
організована робота пожежно-рятувальних підрозділів? 

41. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання у пожежно-
рятувальному підрозділі у відповідному до нормативних вимог технічному 
стані? 

42. Чи перебуває пожежна техніка та протипожежне обладнання на об’єкті 
у відповідному до нормативних вимог технічному стані? 

Особливості призначення пожежно-технічної експертизи 
При призначенні пожежно-технічної експертизи особа, що її призначає, має 

правильно сформулювати питання, які потребують вирішення. Поставлені на 
вирішення питання повинні бути конкретними і безпосередньо пов’язаними 
з подіями, стосовно якої проводиться досудове розслідування або з’ясування її 
обставин, зокрема у тих випадках, коли проводяться експертні дослідження. 
Нерідко, коли з місця пожежі практично не вилучені ніякі матеріальні об’єкти, 
експерту надаються матеріали справи, і ставиться тільки одне питання: «Яка 
причина пожежі?». Це значно ускладнює роботу експерта тому, що він, у такому 
випадку мусить займатися аналізом слідчих версій і показань свідків, що 
перебуває на межі використання спеціальних знань і оцінки ситуації в галузі 
знань юриспруденції – що експерту робити заборонено. Експертні висновки 
в подібних випадках можуть не мати достатнього доказового значення. До 
призначення пожежно-технічної експертизи доцільно заздалегідь 
проконсультуватися з фахівцем, щодо вибору та редакції питань, що виносяться 
на вирішення пожежно-технічної експертизи. Необхідно при цьому враховувати, 
що постановка правових питань, які виходять за межі компетенції експерта, не 
допускається. Такими питаннями є питання про наявність чи відсутність в діянні 
конкретної особи (осіб) складу злочину або вини конкретної особи (осіб). 
Наприклад: хто є винуватцем пожежі? Чи мало право така-то особа вчиняти 
такі-то дії? Чи є вина такої-то особи у виникненні пожежі? Чи є причиною 
пожежі підпал? і т.д. Правова оцінка фактичних даних справи (з урахуванням 
об’єктивної сторони діяння) проводиться тільки органами розслідування 
і судом. Якщо особі, що призначила експертизу, необхідні дані для оцінки дій 
(бездіяльності) певних громадян (посадових осіб), то повинні ставитися питання 
такого змісту: на кого покладається відповідальність за безпечне виконання 
таких-то робіт, і якими документами вона передбачена? Чи були допущені 
недотримання правил пожежної безпеки при проведенні (виконанні) того-то? Чи 
мало місце недотримання правил пожежної безпеки (норм, стандартів і т.п.), 
і якщо мало, то ким, і в чому воно полягало? 
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2.25. Експертиза безпеки життєдіяльності 
 

Загальні положення 
Експертиза з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці – це 

процес дослідження явищ, процесів та матеріальних об’єктів, пов’язаних 
з настанням нещасного випадку, дослідження відповідностей обладнання, 
технологічних процесів, об’єктів нормативним вимогам з безпеки 
життєдіяльності, застосуванням засобів індивідуального захисту, інструментів 
та обладнання, що використовувалось (використовується) в побуті на 
виробництві, різного роду заходах тощо. Дослідження відповідності прийнятих 
рішень нормативним вимогам щодо організації безпечного виконання робіт, 
проведення різного роду заходів, при здійсненні оцінки виробленої продукції та 
різного обладнання. Також, дослідження елементів і систем виробничої 
автоматики щодо відповідності досліджуваних об’єктів вимогам будівельних та 
норм з безпеки та охорони праці, технологічних регламентів виробничих 
процесів, на предмет відповідності прийнятих конструктивних рішень щодо 
безпечної експлуатації, будівель споруд, виробничого обладнання тощо. 

Експертизи з питань безпеки життєдіяльності охорони праці та проводяться 
з метою встановлення фактичних обставин подій, що відбулися та спричинили 
смерть людини або нанесення травм, як на виробництві, так і в побуті, а також 
з метою дослідження інших небезпечних чинників, дія або наявність яких не 
відповідає нормативним вимогам у цій галузі знань.  

Завдання експертизи безпеки життєдіяльності 
Основними завданнями експертизи з питань безпеки життєдіяльності та 

охорони праці є встановлення із застосуванням спеціальних знань обставин та 
механізму настання нещасних випадків, визначення явищ, процесів, умов що були 
пов’язані з подією настання нещасного випадку, визначення обставин, що 
передували його настанню, встановлення відповідності нормативним вимогам дій 
відповідальних осіб, що мали забезпечити безпеку праці та організувати необхідні 
заходи щодо унеможливлення настання нещасного випадку, як при виконанні 
робіт, так і умовах експлуатації об’єктів, споруд обладнання тощо, у тому числі й 
щодо відповідності об’єкта, обладнання, технологічного процесу тощо 
нормативним вимогам (правил), що стосуються безпеки життєдіяльності, а також, 
встановлення причинного зв’язку між недотриманням цих вимог з настанням 
нещасного випадку та невідповідністю дій/бездіяльності цим вимогам 
з встановленням причинного зв’язку між не вжитими відповідними заходами 
органів, що здійснюють практичні, організаційні та наглядово-контрольні функції 
щодо дотримання згаданих вимог на об’єктах, які ними перевірялись, у тому числі 
коли на такому об’єкті не мав місце нещасний випадок. 

Експертиза з безпеки життєдіяльності є самостійною галуззю судової 
експертизи, що відноситься до інженерно-технічного виду експертиз 
і відрізняється від інших її видів предметом дослідження.  

Під предметом дослідження експертизи з безпеки життєдіяльності 
розуміються фактичні дані про явища, умови, обставини, причинно-наслідкові 
зв’язки, що зумовили виникнення умов та обставин настання нещасного випадку 
або фактів недотримання нормативних вимог щодо безпеки життєдіяльності, 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    300    — 

відомості про невідповідність об’єкта вимогам нормативних технічних 
документів (правил) і їх причинно-наслідкового зв’язку з наслідками настання 
нещасного випадку. Також, до предмету дослідження експертизи з безпеки 
життєдіяльності віднесено оцінку відповідності нормативним вимогам 
застосованого обладнання, що використовується для безпечного виконання 
робіт, зокрема засобів індивідуального захисту, відповідності прийнятих рішень 
нормативним вимогам щодо дій відповідальних осіб за дотримання вимог 
безпеки життєдіяльності, визначення технічного стану та відповідність вимогам 
нормативних документів елементів і систем обладнання, устаткування, 
відповідності досліджуваних об’єктів вимогам будівельних норм та правил щодо 
вказаних питань, технологічних регламентів виробничих процесів, на предмет 
відповідності прийнятих конструктивних рішень та їх реалізації щодо 
застосованої автоматики у цих процесах задля дотримання безпечної їх 
реалізації, виробленої продукції на предмет її безпечної експлуатації, у тому 
числі із застосуванням стандартизованих методів випробування на безпечність 
користування. 

Предмет експертизи безпеки життєдіяльності визначається колом питань, 
що зводяться до наступного: 

1. Яка причина настання нещасного випадку? 
2. Яка причина аварії, наслідком якої є настання нещасного випадку? 
3. Який механізм настання нещасного випадку? 
4. Чи відповідають дії відповідальних осіб за безпеку життєдіяльності 

(охорону праці) нормативно-технічним документам, що регламентують умови 
безпеки на виробництві, побуті, тощо? 

5. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб 
(зазначити яких) з настанням нещасного випадку? 

6. Хто з відповідальних осіб за дотримання вимог безпеки життєдіяльності 
не виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого став нещасний 
випадок? 

7. Чи відповідають фактичних умов праці на підприємстві, установі, 
організації нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності? 

8. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані заходи 
з безпеки життєдіяльності на об’єкті, де мав місце нещасний випадок? 

9. Чи відповідають (в частині, що стосується умов настання нещасного 
випадку) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію 
об’єкта вимогам нормативних документів (з питань безпеки життєдіяльності, 
будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)? 

10. Які обставини передували настанню нещасного випадку? 
11. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) 

установок виробничої (промислової) автоматики? 
12. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності 

відстані між об’єктами? 
13. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності 

прийняті проектні рішення об’єкту, проектної документації тощо? 
14. Чи перебувають у працездатному стані установки промислової 

автоматики на об’єкті? 
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15. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів 
організована робота служби безпеки праці на підприємстві, організації тощо? 

16. Чи перебуває обладнання, що забезпечує умови з безпеки 
життєдіяльності у відповідному до нормативних вимог технічному стані? 

Залежно від конкретних обставин настання нещасного випадку, а також 
у разі оцінки відповідності об’єкта дослідження нормативним вимогам щодо 
безпеки життєдіяльності, інших подій, пов’язаних з дотриманням вимог щодо 
безпеки життєдіяльності, на вирішення експертизи можуть бути поставлені й 
інші питання, що потребують використання спеціальних знань експертів, що 
мають експертну спеціальність «Дослідження причин та наслідків порушення 
вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці».  

Зокрема, при проведенні експертизи безпеки життєдіяльності можуть 
вирішуватись питання, пов’язані з встановленням, технічного стану технологічного 
обладнання, устаткування щодо вимог безпеки, виробленої продукції тощо.  

Об’єктом експертизи з безпеки життєдіяльності є будь які об’єкти, де мали 
місце, аварії, нещасний випадок, а також об’єкти, на яких є потреба встановити 
відповідність заходів з безпеки життєдіяльності нормативним вимогам. 

Крім того, об’єктами експертизи з безпеки життєдіяльності є обставини 
щодо профілактики настання нещасних випадків, зокрема відповідності 
нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності об’єктів, будівель, споруд, 
обладнання виробленої продукції тощо.  

До об’єкту такого роду досліджень відносяться протоколи огляду місця 
події, протоколи допитів, складені акти за результатами роботи комісій, 
висновки експертиз, інструкції і протоколи по техніці безпеки і охорони праці 
в організації тощо. 

Більш конкретно, об’єктами дослідження є: 
– місце настання нещасного випадку; 
– пошкоджені конструктивні елементи і частини будівель (деформовані 

і зруйновані будівельні конструкції, виконані з металів, каменю, залізобетону, 
деревини, пластмас тощо); 

– пошкоджені транспортні засоби та інші великогабаритні предмети (в тому 
числі громіздке технологічне та інше обладнання, наявне там, вилучене з місця 
події та вилучення якого не представляється можливим); 

– машини, механізми та обладнання або їх вузли і деталі; 
– пошкодженні і непошкоджені предмети і їх залишки;  
Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких 

міститься інформація, що є предметом дослідження експертизи з безпеки 
життєдіяльності. 

Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні 
експертизи безпеки життєдіяльності: 

1. Яка причина настання нещасного випадку? 
2. Яка причина аварії, наслідком якої є настання нещасного випадку? 
3. Який механізм настання нещасного випадку? 
4. Чи відповідають дії відповідальних осіб за безпеку життєдіяльності 

(охорону праці) нормативно-технічним документам, що регламентують умови 
безпеки на виробництві, побуті, тощо? 
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5. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб 
(зазначити яких) з настанням нещасного випадку? 

6. Хто з відповідальних осіб за дотримання вимог безпеки життєдіяльності не 
виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого став нещасний випадок? 

7. Чи відповідають фактичних умов праці на підприємстві, установі, 
організації нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності? 

8. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані заходи 
з безпеки життєдіяльності на об’єкті, де мав місце нещасний випадок? 

9. Чи відповідають (в частині, що стосується умов настання нещасного 
випадку) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію 
об’єкта вимогам нормативних документів (з питань безпеки життєдіяльності , 
будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)? 

10. Які обставини передували настанню нещасного випадку? 
11. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) 

установок виробничої (промислової) автоматики? 
12. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності 

відстані між об’єктами? 
13. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності 

прийняті проектні рішення об’єкту, проектної документації тощо? 
14. Чи перебувають у працездатному стані установки промислової 

автоматики на об’єкті? 
15. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів 

організована робота служби безпеки праці на підприємстві, організації тощо? 
16. Чи перебуває обладнання, що забезпечує умови з безпеки 

життєдіяльності у відповідному до нормативних вимог технічному стані? 
17. Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) 

вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності? 
18. Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам 

правил охорони праці та безпеки життєдіяльності? 
19. Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування 

устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його 
функціонування? 

20. Чи у відповідності з вимогами нормативних актів з питань безпеки 
життєдіяльності було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) 
устаткування? 

21. Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального 
та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином 
випробувані і придатні до використання за призначенням? 

22. Яка причина, аварії та які обставини її обумовили? 
23. Невиконання яких вимог нормативних актів з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони праці перебуває у причинному зв’язку з настанням 
нещасного випадку? 

24. Дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку 
з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)? 

25. Чи відповідає організація робіт на підприємстві, виробничій ділянці 
нормативним вимогам безпеки життєдіяльності, охорони праці? 
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26. Чи відповідають нормативним вимогам з питань безпеки життєдіяльності 
та охорони праці організація та проведення інструктажу працівників 
підприємства, установи, організації, виробничої ділянки? 

27. Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам 
з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці? 

28. Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, що 
виконують роботу на виробничій ділянці? 

29. Чи належить робота що виконується на виробничій ділянці до категорії 
робіт з підвищеною небезпекою? 

30. Чи належить об’єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об’єктів 
з підвищеною небезпекою? 

31. Чи є машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, 
устаткуванням підвищеної небезпеки? 

32. Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві, 
виробничій ділянці? 

33. Чи фактично наявні зазначені в акті невідповідності щодо дотримання 
вимог безпеки життєдіяльності, на об’єкті?  

34. Чи відповідала технологія використання лісів на будівельному об’єкті 
вимогам безпеки, передбаченими нормативно-правовими актами в галузі 
безпеки життєдіяльності, охорони праці?  

Питання щодо електробезпеки та стосовно настання нещасного випадку, 
пов’язаного із враженням електричним струмом мають вирішуватись при 
проведенні електротехнічної експертизи або при проведенні комплексної 
електротехнічної експертизи і експертизи з безпеки життєдіяльності. 

Особливості призначення експертизи безпеки життєдіяльності 
При призначенні експертизи з безпеки життєдіяльності особа, що її 

призначає, має правильно сформулювати питання, що потребують вирішення. 
Поставлені на вирішення питання повинні бути конкретними і безпосередньо 
пов’язаними з подіями, стосовно якої проводиться досудове розслідування або 
з’ясування її обставин, зокрема у тих випадках, коли проводяться експертні 
дослідження. Нерідко, коли з місця події, де мав місце нещасний випадок 
практично не вилучені ніякі матеріальні об’єкти, експерту надаються матеріали 
справи, і ставляться питання щодо причини настання нещасного випадку, його 
механізму тощо, це значно ускладнює роботу експерта тому, що він, у такому 
випадку мусить займатися аналізом слідчих версій і показань свідків, що 
перебуває на межі використання спеціальних знань і оцінки ситуації в галузі 
знань юриспруденції – що експерту робити заборонено. Експертні висновки 
в подібних випадках можуть не мати достатнього доказового значення. До 
призначення експертизи з безпеки життєдіяльності доцільно заздалегідь 
проконсультуватися з фахівцем, щодо вибору та редакції питань, що виносяться 
на вирішення експертизи з безпеки життєдіяльності. Необхідно при цьому 
враховувати, що постановка правових питань, які виходять за межі компетенції 
експерта, не допускається. Такими питаннями є питання про наявність чи 
відсутність в діянні конкретної особи (осіб) складу злочину або вини конкретної 
особи (осіб). Наприклад: хто є винуватцем настання нещасного випадку? Чи 
мало право така-то особа вчиняти такі-то дії? Чи є вина такої-то особи 
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у травмуванні потерпілого? і т. д. Правова оцінка фактичних даних справи (з 
урахуванням об’єктивної сторони діяння) проводиться тільки органами 
розслідування і судом. Якщо особі, що призначила експертизу, необхідні дані 
для оцінки дій (бездіяльності) певних громадян (посадових осіб), то повинні 
ставитися питання такого змісту: 

– на кого покладається відповідальність за безпечне виконання таких-то 
робіт, і якими документами вона передбачена? 

– чи були допущені недотримання правил безпеки при проведенні 
(виконанні) того-то? 

– чи мало місце недотримання правил з безпеки життєдіяльності (норм, 
стандартів і т. п.), і якщо мало, то ким, і в чому воно полягало?  

 
 

2.26. Гірничотехнічна експертиза 
 

Загальні положення 
Гірничотехнічна експертиза – це процес дослідження явищ, процесів та 

матеріальних об’єктів, пов’язаних з подіями у гірничій галузі. 
Завдання гірничотехнічних експертиз 
Основними завданнями гірничотехнічної експертизи є: 
– верифікація виду техногенної аварії на гірничому підприємстві (рудникова 

ендогенна чи екзогенна пожежа, обвалення порід покрівлі, вибух 
пилометаноповітряної суміші, затоплення підземних виробок, газодинамічні 
явища, гірничий удар тощо), встановлення її причин та обставин, а також 
ступеня тяжкості матеріально-технічних і екологічних наслідків; з’ясування 
причин порушень технологічного гірничого процесу; визначення відповідності 
фактичних умов експлуатації гірничих машин, механізмів, обладнання, 
інструментів вимогам нормативно-технічної документації, їх технічного стану й 
придатності для виконання конкретних технологічних та технічних операцій; 

– виявлення наявності дефектів гірничих машин, обладнання й механізмів, 
технічних причин і часу їх виникнення; 

– встановлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу 
характеру роботи, що ним виконується; 

– визначення об’єктивної можливості виконання певних дій у заданих 
гірничогеологічних та гірничотехнічних умовах; 

– встановлення недоліків організаційно-технічного характеру у виробничому 
процесі гірничого підприємства; 

– визначення відповідності умов праці на гірничому підприємстві й певному 
робочому місці правилам і нормам техніки безпеки; 

– виявлення обставин, наслідком яких стало професійне захворювання, 
виробниче травмування чи аварія на підприємстві гірничої промисловості; 

– встановлення послідовності явищ, що призвели до надзвичайної ситуації 
на шахті; 

– встановлення придатності (якості) використовуваних матеріалів та 
інструментів відповідно до безпеки ведення певного виду робіт; 
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– встановлення природних або гірничогеологічних явищ, що могли обумовити 
виникнення досліджуваної події, з урахуванням впливу людського фактора; 

– оцінка адекватності дій причетних до події осіб у певній виробничій 
ситуації; 

– встановлення відповідності поведінки осіб, причетних до події, вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці, що регламентують дії гірників та 
інженерно-технічних працівників у нормальних та екстремальних виробничих 
умовах; 

– виявлення дій осіб, що не відповідали вимогам нормативно-правових актів 
з охорони праці, і, що знаходилися у прямому (безпосередньому) причинно-
наслідковому зв’язку з настанням події або ускладненням та розвитком 
негативних наслідків певної надзвичайної ситуації. 

Гірничотехнічна експертиза є галуззю судової експертизи, що відноситься до 
інженерно-технічного виду експертиз і відрізняється від інших її видів 
предметом дослідження.  

Під предметом дослідження гірничотехнічної експертизи розуміються 
фактичні дані про явища, умови, обставини, причинно-наслідкові зв’язки, що 
зумовили виникнення умов та обставин гірничотехнічних подій, що відбулись, 
або могли відбутись. 

Об’єктами гірничотехнічної експертизи є: матеріальні й матеріалізовані 
джерела інформації (речові докази, фрагменти місця події, зразки, гірничі 
виробки, комунікації, способи і засоби виробництва, системи керування, 
контролю та захисту, документи тощо), а також технічна та службова 
документація, матеріали перевірок та інші документи, що стосуються 
досліджуваної події. 

Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких 
міститься інформація, що є предметом дослідження гірничотехнічної 
експертизи. 

Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні 
експертизи: 

1. Які організаційні та технічні причини виникнення надзвичайної ситуації? 
2. Які особи, причетні до події, мали технічну можливість запобігти 

настанню надзвичайної ситуації та які їх дії (бездіяльність) з технічної точки 
зору знаходились в прямому (безпосередньому) причинно-наслідковому зв’язку 
з настанням події та її негативними наслідками? 

3. Чи відповідають дії осіб, причетних до створення загрози загибелі людей 
або настання інших тяжких наслідків на виробництві, вимогам відповідних 
нормативно-правових актів з охорони праці? 

4. Що стало причиною загрози загибелі людей або настання інших тяжких 
наслідків на виробництві? 

5. Дії яких осіб у даній виробничій ситуації не відповідають вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці? 

6. Чи відповідає стан охорони праці на виробництві вимогам нормативних 
актів з охорони праці? 

7. Чи відповідає організація роботи на виробництві вимогам нормативних 
актів з охорони праці? 
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8. Чи відповідає порядок виконання робіт на виробництві вимогам технічної 
документації (експлуатаційна інструкція, паспорт, технологічний регламент)? 

9. Невиконання яких вимог безпеки з технічної точки зору перебуває 
у причинно-наслідковому зв’язку зі створенням загрози загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків на виробництві? 

10. Які порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці 
допущені особами, причетними до створення загрози загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків? 

11. Чи відповідають матеріали розслідування аварії або нещасного випадку 
вимогам нормативних актів з охорони праці? 

12. Вимоги яких нормативних актів з питань охорони праці не забезпечені 
особами технічного персоналу під час виконання робіт в досліджуваній 
виробничій ситуації? 

13. Чи відповідає технічний стан устаткування, механізмів, гірничих машин 
вимогам технічних регламентів та експлуатаційних інструкцій? 

14. Чи відповідає технічний стан устаткування, механізмів, гірничих машин 
умовам виробничого середовища, в якому вони експлуатуються? 

15. Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та 
технологічного процесу технічним персоналом спричинило небезпечну 
виробничу ситуацію та настання в її умовах аварії, нещасного випадку? 

16. Чи відповідав стан та вид кріплення гірничих виробок, в яких сталася 
аварія, розробленому паспорту кріплення? 

Експерту слід надати протокол огляду місця події з усіма додатками, 
протоколи слідчих експериментів, а також речові докази. 

 
 

2.27. Інженерно‐екологічна (екологічна) експертиза 

 
Загальні положення 
Інженерно-екологічна експертиза – це процес дослідження явищ, процесів 

та матеріальних об’єктів, пов’язаних з впливом техногенних факторів на стан 
екосистем, з метою встановлення фактичних даних, що мають значення для 
справи (виявлення обставин виникнення негативного впливу на навколишнє 
природне середовище, оцінки наслідків, що настали, та визначення розмірів 
відшкодування збитків, завданих державі, внаслідок порушення вимог 
природоохоронного законодавства). 

Ці дослідження проводяться фахівцями (експертами), що мають спеціальні 
знання в галузі дослідження впливу техногенних факторів на навколишнє 
природне середовище, в тому числі, в галузі оцінки та нормування впливу, 
визначення істотності шкоди для довкілля, рівня екологічної безпеки та розмірів 
відшкодування завданих збитків із використанням експертних атестованих 
методик та зареєстрованих в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів 
України, літератури рекомендованої для використання при проведенні судових 
експертиз, інших інформаційних джерел, необхідних для вирішення 
поставлених питань. 
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Основними завданнями інженерно-екологічної експертизи є: 
– визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної 

ситуації; 
– встановлення технічних та організаційних причин порушень 

технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню 
забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин 
і накопиченню промислових відходів; 

– встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до 
надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та 
використання природних ресурсів; 

– встановлення причинно-наслідкових залежностей між діями/бездіяльністю 
спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного 
середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) 
і наслідками, що настали. 

Інженерно-екологічна експертиза є самостійною галуззю судової експертизи, 
яка відноситься до інженерно-технічного виду експертиз і відрізняється від 
інших її видів предметом дослідження. 

Під предметом дослідження інженерно-екологічної експертизи слід 
розуміти фактичні дані про компоненти та об’єкти навколишнього природного 
середовища, явища, умови, обставини, причинно-наслідкові зв’язки, що 
зумовили виникнення негативного впливу на навколишнє природне середовище, 
його розвиток, наслідки та розміри відшкодування збитків завданих державі 
порушенням природоохоронного законодавства. Також, до предмету 
дослідження інженерно-екологічної експертизи віднесено оцінку відповідності 
нормативно-правовим вимогам планової діяльності, експлуатації існуючих 
підприємств або їх ліквідації, поводження з відходами, використання природних 
ресурсів, надрокористування, запобігання виникненню та реагування 
і подолання екологічних наслідків надзвичайних ситуацій (аварійних 
наднормативних викидів, скидів, розливів забруднюючих речовин тощо). 

Предмет інженерно-екологічної експертизи визначається колом питань, що 
зводяться до наступного: 

1. Де знаходилось джерело виникнення негативного впливу на навколишнє 
природне середовище ? 

2. Якими шляхами відбувалося поширення забруднюючих (шкідливих) 
речовин в компонентах навколишнього природного середовища ? 

3. Яка причина негативного техногенного впливу на навколишнє природне 
середовище ? 

4. Який внесок досліджуваного джерела надходження забруднюючих 
(шкідливих) речовин у загальний обсяг забруднення досліджуваних компонентів 
навколишнього природного середовища з урахуванням фонових концентрацій, 
особливостей їх поширення та хімічної трансформації та інших умов та 
обставин ? 

5. Чи відбулось забруднення навколишнього природного середовища 
з перевищенням встановлених та затверджених нормативних значень (ГДК, 
ГДВ, ОБРД, ГДС та інших показників)? 
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6. Який розмір відшкодування збитків завданих державі внаслідок 
порушення вимог природоохоронного законодавства ? 

7. Які дії (бездіяльність) та яких осіб призвели до настання досліджуваної 
події пов’язаної з негативним впливом на навколишнє природне середовище ? 

8. Коли за часом розпочався техногенний негативний вплив на навколишнє 
природне середовище, наслідком якого стала досліджувана подія ? 

9. Чи створена екологічна небезпека внаслідок настання досліджуваної події 
(забруднення навколишнього природного середовища небезпечними 
речовинами, неналежне поводження з небезпечними хімічними речовинами та 
відходами, самовільне надрокористування) ? 

10. Чи завдана істотна шкода для довкілля внаслідок настання досліджуваної 
події (знищення та пошкодження об’єктів рослинного та тваринного світу) ? 

При проведенні інженерно-екологічної експертизи можуть вирішуватись 
питання, пов’язані з відповідністю проектно-дозвільної документації, матеріалів, 
продукції, відходів, технологій та обладнання вимогам екологічної безпеки та 
вимогам природоохоронного законодавства тощо. 

А також, при проведенні інженерно-екологічної експертизи можуть 
вирішуватись й інші питання щодо обставин, пов’язаних із виникненням 
негативного техногенного впливу на навколишнє природне середовище та щодо 
заходів державного нагляду (контролю) як інспекційних дій з виявлення 
наслідків впливу негативного антропогенного впливу, так і порушень вимог 
природоохоронного законодавства, що призвели до настання досліджуваної 
події. 

Об’єкти дослідження судової інженерно-екологічної експертизи – це 
об’єкти та компоненти навколишнього природного середовища, первинні 
документи, що відображають їх якісні та кількісні характеристики, результати 
інструментальних вимірювань та лабораторних досліджень, матеріали 
інвентаризації викидів забруднюючих речовин з стаціонарних джерел, проектна 
та дозвільна документація, матеріали перевірок дотримання вимог 
природоохоронного законодавства, протоколи огляду місця події та інші 
матеріалізовані джерела інформації. 

Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні 
інженерно-екологічної експертизи 

За напрямами досліджень інженерно-екологічна експертиза поділяється на 
дослідження з визначення: 

– розміру відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті 
наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

– розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних 
ресурсів через порушення природоохоронного законодавства; 

– розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 
самовільного користування надрами; 

– розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 
законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів; 

– розміру шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної вирубки; 
– розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших 

населених пунктів; 
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– розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-
заповідний фонд; 

– розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного 
добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів; 

– розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення 
законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, 
занесених до Червоної книги України); 

– розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження 
видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а 
також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання); 

– рівня небезпеки, спричиненої забрудненням атмосферного повітря 
небезпечними хімічними речовинами; 

– рівня небезпеки, спричиненої забрудненням земель небезпечними 
хімічними речовинами; 

– рівня небезпеки, спричиненої забрудненням водних об’єктів небезпечними 
хімічними речовинами; 

– істотності шкоди для довкілля спричиненої незаконною вирубкою лісу, 
незаконним виловом риби та інших живих водних організмів, добуванням 
мисливських тварин; 

– обставин, організаційно-технічних причин і наслідків виникнення 
небезпечного техногенного впливу на об’єкти та/або компоненти 
навколишнього природного середовища. 

З огляду на вищевказане рекомендований перелік питань, що можуть 
вирішуватись при проведенні інженерно-екологічної експертизи наступний: 

1. Де знаходилось джерело виникнення негативного впливу на навколишнє 
природне середовище? 

2. Якими шляхами відбувалось поширення забруднюючих (шкідливих) 
речовин в компонентах навколишнього природного середовища? 

3. Яка причина негативного техногенного впливу на навколишнє природне 
середовище? 

4. Який внесок досліджуваного джерела надходження забруднюючих 
(шкідливих) речовин у загальний обсяг забруднення досліджуваних компонентів 
навколишнього природного середовища з урахуванням фонових концентрацій, 
особливостей їх поширення та хімічної трансформації та інших умов та 
обставин? 

5. Чи відбулось забруднення навколишнього природного середовища 
з перевищенням встановлених та затверджених нормативних значень (ГДК, 
ГДВ, ОБРД, ГДС та інших показників)? 

6. Який розмір відшкодування збитків завданих державі внаслідок 
порушення вимог природоохоронного законодавства? 

7. Які дії (бездіяльність) та яких осіб призвели до настання досліджуваної 
події пов’язаної з негативним впливом на навколишнє природне середовище? 

8. Коли за часом розпочався техногенний негативний вплив на навколишнє 
природне середовище, наслідком якого стала досліджувана подія? 

9. Чи створена екологічна небезпека внаслідок настання досліджуваної події 
(забруднення навколишнього природного середовища небезпечними 
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речовинами, неналежне поводження з небезпечними хімічними речовинами та 
відходами, самовільне надрокористування)? 

10. Чи завдана істотна шкода для довкілля внаслідок настання досліджуваної 
події (знищення та пошкодження об’єктів рослинного та тваринного світу)? 

11. Який розмір відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті 
наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря? 

12. Який розмір шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних 
ресурсів через порушення природоохоронного законодавства? 

13. Який розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 
самовільного користування надрами? 

14. Який розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 
порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних 
ресурсів? 

15. Який розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної вирубки? 
16. Який розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та 

інших населених пунктів? 
17. Який розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 

природно-заповідний фонд? 
18. Який розмір відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного 

добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів? 
19. Який розмір відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення 

законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, 
занесених до Червоної книги України)? 

20. Який розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження 
видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за 
знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)? 

21. Який рівень небезпеки, спричиненої забрудненням атмосферного повітря 
небезпечними хімічними речовинами? 

22. Який рівень небезпеки, спричиненої забрудненням земель небезпечними 
хімічними речовинами? 

23. Який рівень небезпеки, спричиненої забрудненням водних об’єктів 
небезпечними хімічними речовинами? 

24. Чи спричинена істотна шкода для довкілля внаслідок незаконної вирубки 
лісу, незаконним виловом риби та інших живих водних організмів, добуванням 
мисливських тварин? 

25. Які обставини, організаційно-технічні причини і наслідки виникнення 
небезпечного техногенного впливу на об’єкти та компоненти навколишнього 
природного середовища? 

Особливості питань, що виносяться на вирішення інженерно-екологічною 
експертизою 

При призначенні інженерно-екологічної експертизи особа, що її призначає, 
має правильно сформулювати питання, які потребують вирішення. Поставлені 
на вирішення експертизи питання повинні бути конкретними і безпосередньо 
пов’язаними з подіями, стосовно яких проводиться досудове розслідування 
(судовий розгляд) або з’ясування її обставин, зокрема у тих випадках, коли 
проводяться експертні дослідження. 
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2.28. Електротехнічна експертиза 
 

Загальні положення 
Електротехнічна експертиза це процес дослідження явищ, процесів та 

матеріальних об’єктів, що є електрообладнанням та електроустаткуванням, 
також різного роду події, пов’язані з дією електричного струму. Ця експертиза 
відноситься до інженерно-технічних досліджень. Електротехнічна експертиза, як 
випливає з її назви, досліджує будь-які інженерні об’єкти, що так або інакше 
включають в себе електричні компоненти. При проведенні електротехнічних 
експертиз проводяться дослідження відповідностей обладнання, технологічних 
процесів, об’єктів нормативним вимогам з питань електротехніки та 
електробезпеки. Також, під час проведення таких експертиз проводяться 
дослідження відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо 
прийнятих проектних рішень в частині електрообладнання об’єктів, машин, 
механізмів здійсненні оцінки виробленої продукції та різного обладнання тощо.  

Електротехнічні експертизи проводяться з метою встановлення фактичних 
обставин виникнення аварійної роботи електрообладнання та 
електроустаткування, подій, що відбулися, які спричинили смерть людини або 
нанесення травм, що пов’язані з впливом на потерпілого небезпечних чинників 
електричної природи як на виробництві, так і в побуті, а також з метою 
дослідження інших небезпечних чинників, дія або наявність яких не відповідає 
нормативним вимогам у цій галузі знань.  

Завдання електротехнічної експертизи 
Основними завданнями електротехнічної експертизи є встановлення із 

застосуванням спеціальних знань обставин та механізму настання явищ, 
процесів, в електрообладнанні та електроустаткуванні, визначення обставин, які 
цьому передували, встановлення відповідності до нормативних вимог дій 
відповідальних осіб, що мали забезпечити безпечне використання 
електрообладнання, електроустаткування тощо, як при виконанні робіт, так 
і умовах експлуатації об’єктів, споруд обладнання тощо, у тому числі й щодо 
відповідності об’єкта, обладнання, технологічного процесу (електричної 
частини) тощо нормативним вимогам (правил), які стосуються електробезпеки, 
використання електрообладнання та електроустаткування. 

З урахуванням зазначеного, завдання електротехнічної експертизи 
спрямовані на встановлення фактичних даних і обставин події, що пов’язані 
з предметом електротехнічної експертизи. Ці завдання є оціночними, 
ситуативними, класифікаційними та діагностичними. Оціночне завдання полягає 
у встановленні відповідностей електроприладів, обладнання, устаткування тощо 
заявленим виробником характеристик, параметрів тощо. Ситуативні завдання 
полягають у з’ясуванні технічних явищ і встановленні обставин, пов’язаних 
з властивістю досліджуваного явища. До таких завдань відносяться: 
дослідження можливості виникнення певного явища та існування певної 
обставини; встановлення обставин, при яких відбулися конкретні явища; 
можливість здійснення певних дій; визначення способу і причин виникнення 
конкретного пошкодження; встановлення механізму певних дій і утворення 
ознак, явищ (слідів) виявлених обставин, які привели до нерегламентованих 
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режимів роботи електрообладнання, і явищ, що супроводжували ці режими. 
У процесі вирішення класифікаційного завдання визначається приналежність 
матеріальних (матеріалізованих) об’єктів дослідження в формі будь-якого 
матеріального утворення з наявними електротехнічними елементами, 
компонентами або його відображення (фотографії, відеозапис, опис тощо) до 
конкретної стандартної або спеціальної групи. Діагностичне завдання полягає 
у встановленні стану електротехнічного об’єкта; виявленні змін, що відбулися 
в результаті певної події, встановлення причин і умов цих змін на основі аналізу, 
встановлених за результатами проведених досліджень окремих властивостей 
і стану взаємодіючих об’єктів, з метою визначення механізму події в цілому або 
його окремих фрагментів та встановлення обставин події.  

Електротехнічна експертиза є відноситься до інженерно-технічного виду 
експертиз і відрізняється від інших її видів предметом дослідження. 

Предметом дослідження електротехнічної експертизи є фактичні дані 
і обставини справи або кримінального провадження (події, пов’язані 
з виникненням, розвитком і наслідками позарегламентних режимів в роботі 
електроустановок або їх складових, станом електроустаткування в аспекті 
відповідності нормативним вимогам), що встановлюють на підставі 
застосування спеціальних знань в галузі електротехніки, у тому числі обставини, 
причинно-наслідкові зв’язки, між обставинами, що передували події, або були 
наявними під час її протікання та наслідками досліджуваних подій. 

Також, до предмету дослідження електротехнічної експертизи віднесено 
оцінку відповідності нормативним вимогам застосованого обладнання, що 
використовується для безпечного виконання робіт, зокрема засобів 
індивідуального захисту, відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам 
щодо дій відповідальних осіб за дотримання вимог електробезпеки, визначення 
технічного стану елементів і систем електрообладнання та електроустаткування. 

Предмет електротехнічної експертизи визначається наступним колом 
питань: 

1. Чи відповідає спосіб виконання електрообладнання або 
електроустаткування середовищу, в якому воно використовується? 

2. Якими є технічні характеристики електрообладнання, що надане на 
дослідження? 

3. Чи виникли виявлені несправності у наданому на дослідження 
електрообладнанні або електроустаткуванні внаслідок наявних дефектів заводу-
виробника, чи до несправностей призвела експлуатація зазначеного обладнання 
із недотриманням вимог заводу-виробника? 

4. Чи відповідає стан електропроводки, електрообладнання або 
електроустаткування об’єкта, представленого на дослідження нормативним 
вимогам? 

5. Чи відповідає переріз струмоведучих жил електропроводів струмовому 
навантаженню споживачів електроенергії підключених до цього електричного 
кола? 

6. Чи відповідають характеристики влаштованого електрозахисту (плавкої 
вставки запобіжника, автоматичного вимикача тощо) представленої на 
дослідження ділянки електромережі (електричного кола) нормативним вимогам? 
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7. Чи мають улаштування електрозахисту представленої на дослідження 
ділянки електромережі (електричного кола) зміни та переробки конструкції? 
Якщо так, то як це позначилось на їх функціях? 

8. В якому стані перебувають пристрої заземлення та захисту від блискавки? 
Чи відповідали вони нормативним вимогам? 

9. Чи мають струмоведучі частини електрообладнання або 
електроустаткування ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового 
перевантаження, короткого замикання тощо)? 

10. Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні або 
електроустаткуванні, представленому на дослідження? 

11. В чому полягає механізм виникнення та розвитку аварійного процесу 
у роботі електроустановок, електрообладнання, які надані на дослідження? 

12. Чи спрацювали улаштування електрозахисту при виниклому аварійному 
режимі роботи електроустановки? Якщо ні, то чим це пояснюєтся? 

13. Чи представлена на дослідження схема підключення електролічильника 
споживача електроенергії відповідає нормативним вимогам? 

14. Чи дозволяла схема підключення споживача електроенергії 
користуватися не облікованою електроенергією (поза приладом обліку)? 

15. Чи відповідають технічні характеристики досліджуваних елементів 
електроустановки, електроприладу, тим, що зазначені в електричній схемі 
заводу-виробника? 

16. Чи перебуває електроустановка, електроприлад, надані на дослідження 
в справному стані, а якщо ні, то які причини несправності? 

17. Чи є ознаки змін, переробок в вузлах і деталях пристрою електрозахисту, 
і якщо так, то як це вплинуло на їх характеристиках? 

18. Чи перебувала лампа розжарювання в момент руйнування в справному 
стані, або її спіраль згоріла раніше? Сталося пошкодження колби лампи 
розжарювання, коли вона перебувала у включеному або вимкненому стані? 

19. Який механізм враження електричним струмом потерпілого? 
20. Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам 

електробезпеки? 
21. Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам 

щодо захисту від негативного впливу статичної електрики? 
22. Чи наявні у представленому на дослідження приладі обліку спожитої 

електроенергії зміни в його електричній схемі, що надають можливість 
здійснювати позаоблікове споживання електроенергії? 

23. Чи мав місце вплив, і якого чинника на прилад обліку спожитої 
електроенергії, що дозволяло здійснення позаоблікового споживання 
електроенергії? Як відбувався процес такого впливу? 

24. Яке функціональне призначення представленого на дослідження 
електроприладу? 

25. Чи відповідає наданий на дослідження електроприлад параметрам, 
заявленим його заводом-виробником? 

26. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб 
(зазначити яких) з настанням нещасного випадку, пов’язаного із враженням 
електричним струмом потерпілого? 
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27. Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми електричного 
блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його 
функціонування? 

28. Чи відповідають нормативним вимогам щодо застосованого 
електрообладнання або електроустаткування прийняті проектні рішення об’єкту, 
проектної документації тощо? 

29. Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) 
нормативним вимогам (вимогам правил) з електробезпеки? 

30. Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) нормативним 
вимогам (вимогам правил) з електробезпеки? 

31. Яка причина виходу з ладу електричних ламп, що застосовуються 
в освітлювальних приладах? 

Залежно від об’єктів дослідження, конкретних обставин досліджуваної події, 
а також у разі оцінки відповідності об’єкта дослідження нормативним вимогам 
щодо електробезпеки, інших подій, пов’язаних з дотриманням вимог щодо 
електробезпеки, на вирішення експертизи можуть бути поставлені й інші 
питання, які потребують використання спеціальних знань експертів.  

Зокрема, при проведенні експертизи можуть вирішуватись питання, 
пов’язані з встановленням, технічного стану електрообладнання, 
електроустаткування щодо вимог електробезпеки, виробленої продукції тощо.  

Об’єктом дослідження можуть бути електричні мережі або предмети 
електричного обладнання, як побутового, так і промислового. Перераховані 
об’єкти аналізуються для визначення причини поломок, виходу обладнання 
з ладу, факторів, що призвели до аварії, і так далі.  

Об’єкти судової електротехнічної експертизи – це матеріальні 
і матеріалізовані джерела інформації, що досліджуються експертами відповідної 
експертної спеціальності з метою встановлення фактичних даних про обставини 
події, які стосуються предмета електротехнічної експертизи. Основними 
об’єктами експертизи є електроустановки, ті що генерують, транспортують, 
розподіляють та споживають електричну енергію, а також їх складові. 

До об’єктів експертизи також відносяться носії інформації, в яких містяться 
фактичні дані щодо предмета призначеної електротехнічної експертизи – 
відповідні документи матеріалів справи або кримінального провадження; 
об’єкти дослідження і документи, висновки експертів, зокрема судово-медичної 
експертизи, складені при враженні електричним струмом людей, тварин тощо 
надані в установленому порядку замовником експертизи. Об’єктами 
електротехнічної експертизи є також: електрообладнання, електроприлади і їх 
складові, електропроводи, кабелі, пристрої електрозахисту (плавкі запобіжники, 
автоматичні вимикачі), електрокомутаційні пристрої тощо. 

До об’єкту такого роду досліджень відносяться протоколи огляду місця 
події, протоколи допитів, складені акти за результатами роботи комісій, 
інструкції і протоколи з електробезпеки в організації, установі тощо. 

Більш конкретно, об’єктами дослідження є: 
– місце настання нещасного випадку при враженні людини, тварини 

електричним струмом тощо; 
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– пошкоджене або не пошкоджене електрообладнання, електроустаткування, 
електроприлади та їх конструктивні елементи тощо); 

– пошкоджене електрообладнання та електроустаткування машин, 
механізмів, транспортних засобів та інших елементів технологічного та іншого 
обладнання, наявне на місці, що є об’єктом дослідження, вилучене з місця події 
та вилучення якого не представляється можливим; 

– пошкодженні і непошкоджені предмети і їх залишки, що є складовими 
електрообладнання, електроустаткування тощо;  

– електротехнічне обладнання – трансформатори, світлотехніка, кабельні 
системи, електродвигуни, інвертори, насоси (досліджуються основні параметри 
мереж, допустиме навантаження, стійкість систем при допустимих коливаннях 
напруги); 

– промислове обладнання – лінії для виробництва товарів, конвеєрні 
виробничі стрічки, штамповочна техніка, верстати, роботизоване промислове 
обладнання тощо (визначається, чи були поломки викликані неналежною 
експлуатацією обладнання, також виявляються інші причини поломок 
і несправностей); 

– холодильне обладнання – промислові холодильники, морозильники, 
холодильні камери та цеху, холодні кімнати тощо (досліджується наявність 
всередині холодильних приладів певної температури, причини поломок, 
допустимість навантажень і т. д.); 

– системи примусової вентиляції, кондиціонери, системи клімат-контролю 
(аналізується відповідність фактичної потужності заявленим виробниками 
характеристикам, причини поломок і виникнення та наявність дефектів); 

– джерела електричного живлення. 
Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких 

міститься інформація, що є предметом дослідження електротехнічної 
експертизи. 

Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні 
електротехнічної експертизи:  

1. Чи відповідає спосіб виконання електрообладнання або 
електроустаткування середовищу, в якому воно використовується? 

2. Якими є технічні характеристики електрообладнання, що надане на 
дослідження? 

3. Чи виникли виявлені несправності у наданому на дослідження 
електрообладнанні або електроустаткуванні внаслідок наявних дефектів заводу-
виробника, чи до несправностей призвела експлуатація зазначеного обладнання 
із недотриманням вимог заводу-виробника? 

4. Чи відповідає стан електропроводки, електрообладнання або 
електроустаткування об’єкта, представленого на дослідження нормативним 
вимогам? 

5. Чи відповідає переріз струмоведучих жил електропроводів струмовому 
навантаженню споживачів електроенергії підключених до цього електричного кола? 

6. Чи відповідають характеристики влаштованого електрозахисту (плавкої 
вставки запобіжника, автоматичного вимикача тощо) представленої на 
дослідження ділянки електромережі (електричного кола) нормативним вимогам? 
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7. Чи мають улаштування електрозахисту представленої на дослідження 
ділянки електромережі (електричного кола) зміни та переробки конструкції? 
Якщо так, то як це позначилось на їх функціях? 

8. В якому стані перебувають пристрої заземлення та захисту від блискавки? 
Чи відповідали вони нормативним вимогам? 

9. Чи мають струмоведучі частини електрообладнання або 
електроустаткування ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового 
перевантаження, короткого замикання тощо)? 

10. Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні або 
електроустаткуванні, представленому на дослідження? 

11. В чому полягає механізм виникнення та розвитку аварійного процесу у роботи 
електроустановки, електрообладнання, які представлені на дослідження? 

12. Чи спрацювали улаштування електрозахисту при виниклому аварійному 
режимі роботи електроустановки? Якщо ні, то чим це пояснюєтся? 

13. Чи представлена на дослідження схема підключення електролічильника 
споживача електроенергії відповідає нормативним вимогам? 

14. Чи дозволяла схема підключення споживача електроенергії 
користуватися не облікованою електроенергією (поза приладом обліку)? 

15. Чи відповідають технічні характеристики досліджуваних елементів 
електроустановки, електроприладу, тим, що зазначені в електричній схемі 
заводу-виробника? 

16. Чи перебуває електроустановка, електроприлад, надані на дослідження 
в справному стані, а якщо ні, то які причини несправності? 

17. Чи є ознаки змін, переробок в вузлах і деталях пристрою електрозахисту, 
і якщо так, то як це вплинуло на їх характеристиках? 

18. Чи перебувала лампа розжарювання в момент руйнування в справному 
стані, або її спіраль згоріла раніше? Сталося пошкодження колби лампи 
розжарювання, коли вона перебувала у включеному або вимкненому стані? 

19. Який механізм враження електричним струмом потерпілого? 
20. Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам 

електробезпеки? 
21. Чи забезпечене робоче місце, яке представлене на дослідження вимогам 

щодо захисту від негативного впливу статичної електрики? 
22. Чи наявні у представленому на дослідження приладі обліку спожитої 

електроенергії зміни в його електричній схемі, що надають можливість 
здійснювати позаоблікове споживання електроенергії? 

23. Чи мав місце вплив, і якого чинника на прилад обліку спожитої 
електроенергії, що дозволяло здійснення позаоблікового споживання 
електроенергії? Як відбувався процес такого впливу? 

24. Яке функціональне призначення представленого на дослідження 
електроприладу? 

25. Чи відповідає наданий на дослідження електроприлад параметрам, 
заявленим його заводом-виробником? 

26. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб 
(зазначити яких) з настанням нещасного випадку, пов’язаного із враженням 
електричним струмом потерпілого? 
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27. Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми електричного 
блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його 
функціонування? 

28. Чи відповідають нормативним вимогам щодо застосованого 
електрообладнання або електроустаткування прийняті проєктні рішення об’єкту, 
проєктної документації тощо? 

29. Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) 
нормативним вимогам (вимогам правил) з електробезпеки? 

30. Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) нормативним 
вимогам (вимогам правил) з електробезпеки? 

31. Яка причина виходу з ладу електричних ламп, що застосовуються 
в освітлювальних приладах? 

Питання щодо електробезпеки та стосовно настання нещасного випадку, 
пов’язаного із враженням електричним струмом мають вирішуватись при 
проведенні електротехнічної експертизи або при проведенні комплексної 
електротехнічної експертизи і експертизи з безпеки життєдіяльності. 

Особливості призначення електротехнічної експертизи 
При призначенні електротехнічної експертизи особа, яка її призначає, має 

правильно сформулювати питання, що потребують вирішення. Поставлені на 
вирішення питання повинні бути конкретними і безпосередньо пов’язаними 
з подіями, стосовно яких проводиться досудове розслідування або з’ясування їх 
обставин, зокрема у тих випадках, коли проводяться експертні дослідження. 
Нерідко, коли з місця події, що є об’єктом дослідження практично не вилучені ніякі 
матеріальні об’єкти, експерту надаються матеріали справи, і ставляться питання 
щодо причини виходу з ладу електрообладнання або електроустаткування, його 
механізму тощо, це значно ускладнює роботу експерта тому, що він, у такому 
випадку мусить займатися аналізом слідчих версій і показань свідків, що перебуває 
на межі використання спеціальних знань і оцінки ситуації в галузі знань 
юриспруденції – що експерту робити заборонено. Висновки експертів в подібних 
випадках можуть не мати достатнього доказового значення. До призначення 
електротехнічної експертизи доцільно заздалегідь проконсультуватися з фахівцем, 
щодо вибору та редакції питань, що виносяться на вирішення експертизи. 
Необхідно при цьому враховувати, що постановка правових питань, які виходять за 
межі компетенції експерта, не допускається. Такими питаннями є питання про 
наявність чи відсутність в діянні конкретної особи (осіб) складу злочину або вини 
конкретної особи (осіб). Наприклад: хто є винуватцем враження електричним 
струмом потерпілого? Чи мало право така-то особа вчиняти такі-то дії? Чи є вина 
такої-то особи у травмуванні потерпілого? і т. д. Правова оцінка фактичних даних 
справи (з урахуванням об’єктивної сторони діяння) проводиться тільки органами 
розслідування і судом. Якщо особі, яка призначила експертизу, необхідні дані для 
оцінки дій (бездіяльності) певних громадян (посадових осіб), то повинні ставитися 
питання такого змісту: 

– на кого покладається відповідальність за безпечне виконання таких-то 
електротехнічних робіт, і якими документами вона передбачена? 

– чи були допущені недотримання правил електробезпеки при проведенні 
(виконанні) того-то? 
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– чи мало місце недотримання правил електробезпеки (норм, стандартів 
і т. п.), і якщо мало, то ким, і в чому воно полягало?  

 
 

2.29. Комп’ютерно‐технічна експертиза 
 

Загальні положення 
Комп’ютерно-технічна експертиза – експертиза, що відноситься до виду 

інженерно-технічних експертиз, та об’єктом дослідження якої є комп’ютерна 
техніка та (або) комп’ютерні носії інформації. 

Комп’ютерно-технічна експертиза проводиться з метою: визначення статусу 
об’єкта як комп’ютерного засобу, виявлення і вивчення його ролі 
в розслідуваному злочині, а також отримання доступу до інформації на 
електронних носіях з подальшим всебічним її дослідженням. 

Предметом комп’ютерно-технічної експертизи є факти (обставини), що 
мають значення для органів досудового розслідування або суду, та 
встановлюються на основі дослідження закономірностей розробки та 
експлуатації комп’ютерних засобів і систем, що забезпечують реалізацію 
інформаційних процесів. 

Об’єктами комп’ютерно-технічної експертизи є: 
– персональні комп’ютери (системні блоки), портативні комп’ютери 

(ноутбуки, нетбуки); 
– будь-які машинні носії інформації, периферійні пристрої, інтегровані 

системи та будь-які комплектуючі всіх зазначених компонентів (апаратні блоки, 
плати розширення і ін.); 

– програмно-апаратні комплекси, де необхідний комплексний підхід до 
розгляду функцій апаратури та програмного забезпечення; 

– мережеве обладнання (сервери, робочі станції, файлові сховища та ін.); 
– офісна периферія (принтери, сканери, багатофункціональні пристрої, 

модеми, роутери, точки доступу, відеоспостереження та ін.); 
– програми та програмні засоби, їх компоненти (підсистеми) та 

супроводжуючі аналітичні матеріали й технічні документи (технічні завдання, 
вимоги, специфікації, моделі та ін.), алгоритми, окремі програмні модулі, 
вихідні тексти програм, текстові та графічні документи (в електронній формі), 
дані в форматах мультимедіа, виготовлені з використанням комп’ютерних 
засобів; 

– інформація в форматах баз даних, журнали (протоколи) роботи 
спеціалізованих програм, інших додатків прикладного характеру, інформаційні 
дані; 

– інформація, розміщена на сайтах в мережі Інтернет. 
Види носіїв інформації 
Інформація може міститися на різних типах носіїв, які можна класифікувати 

за наступними видами: 
– накопичувачі на жорстких магнітних дисках – пристрої для зберігання 

інформації, робота яких здійснюється за принципом магнітного запису; 
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– твердотілі накопичувачі (англ. SSD, solid-state drive) – комп’ютерні 
запам’ятовувальні пристрої на основі мікросхем пам’яті та контролера 
керування ними, що не містять рухомих механічних частин, які можуть бути 
виконані, як окремими так і вбудованими в інше обладнання; 

– USB флеш-накопичувачі – носії інформації, що використовують флеш-
пам’ять для збереження даних та підключаються до комп’ютера чи іншого 
пристрою через USB-порт; 

– карти пам’яті – носії інформації, що також використовують флеш-пам’ять 
для збереження даних та підключаються до комп’ютера чи іншого пристрою за 
допомогою різних спеціалізованих адаптерів. 

Завдання, що вирішуються комп’ютерно-технічною експертизою 
До основних завдань комп’ютерно-технічної експертизи належать: 
– установлення робочого стану комп’ютерно-технічних засобів; 
– установлення обставин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-

технічних засобів, інформації та програмного забезпечення; 
– виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на 

комп’ютерних носіях; 
– установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи 

вимогам на їх розробку. 
Питання, що вирішуються при проведенні комп’ютерно-технічної 

експертизи: 
1. Чи міститься на даному носії необхідна інформація, відповідно до 

поставлених питань і у якому вигляді? 
2. Чи містить досліджуваний носій інформацію про певні (зазначені) дії 

користувача? 
3. Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з метою 

знищення інформації? 
4. Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп’ютері чи 

вона перенесена з іншого носія? 
5. Яким чином та яка саме інформація, перенесена до досліджуваного 

комп’ютера (носія)? 
6. Яка технологія та хронологія створення електронного документа 

(зазначити назву електронного документа та його певний зміст)? 
7. Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, 

що містять інформацію, пошук якої здійснюється? 
8. Чи містять носії інформації досліджуваного комп’ютера певне програмне 

забезпечення (яке саме – встановлене, не встановлене)? 
9. Які функціональні несправності має надане комп’ютерне обладнання або 

його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу 
обладнання в цілому? 

10. Чи можливо виконання певних дій за допомогою даного програмного 
забезпечення? 

11. Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного 
програмного забезпечення (програмному коду)? 

12. Чи реалізовані у даному програмному забезпеченні (програмному коді) 
функції, передбачені технічним завданням на його розробку? 
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Особливості призначення комп’ютерно-технічної експертизи 
При призначенні комп’ютерно-технічної експертизи особливу увагу слід 

приділяти збору об’єктів дослідження. Найменші некваліфіковані дії 
з комп’ютерною системою часто закінчується безповоротною втратою цінної 
розшукової та доказової інформації. У зв’язку з цим, для збору об’єктів 
дослідження доцільним є залучення фахівця. 

Для забезпечення збереження наданих на дослідження носіїв інформації 
в робочому стані, під час вилучення системних блоків необхідно коректно 
завершити їх роботу, повністю знеструмити, відключити, запакувати й 
опломбувати кожний системний блок окремо. 

Пакування й пломбування необхідно здійснювати таким чином, щоб 
унеможливити безпосередній доступ до системного блоку та розміщених 
у ньому носіїв інформації, без можливості пошкодження упаковки та пломб. 

Крім запобігання безпосереднього доступу до об’єктів дослідження упаковка 
повинна забезпечувати їх захист від механічного пошкодження під час 
транспортування. 

Підключення таких носіїв даних, як жорсткі магнітні диски, твердотілі 
накопичувачі, USB флеш-накопичувачі та ін. можливе тільки до комп’ютера 
експерта з використанням спеціальних апаратних, програмно-апаратних та 
програмних засобів, що забороняють запис на них. Це дозволяє працювати 
з носієм даних у режимі «зчитування» та запобігає внесенню будь-яких змін до 
нього (унеможливлює запис на електронний носій), чим забезпечується повне 
збереження та цілісність даних. При цьому, підключення будь-яких об’єктів 
зберігання даних до комп’ютерної техніки в режимі запису є недопустимим. 

Для дослідження інформації, що міститься на машинних носіях інформації, 
експерту надається сам носій, а за потреби й сам системний блок чи комплекс 
комп’ютерних засобів (до складу якого входить досліджуваний носій). 

Для встановлення відповідності програмних засобів певним параметрам 
експерту надається носій з копією досліджуваного програмного засобу або 
програмного коду. 

Для дослідження робочого стану комп’ютерно-технічних засобів експерту 
надаються ці комп’ютерно-технічні засоби, а також технічна документація до них. 

 
 

2.30. Телекомунікаційна експертиза 
 

Загальні положення 
Телекомунікаційна експертиза – це вид інженерно-технічних експертиз, 

змістом якої є дослідження експертом на основі спеціальних знань у галузі 
електроніки і телекомунікаційних систем, засобів, мереж та їх складових частин, 
інформації, що ними передається, приймається, обробляється та містить 
фактичні дані про обставини, що мають значення для органів досудового 
розслідування та суду. 

Предметом телекомунікаційної експертизи є фактичні дані, що мають 
значення для органів досудового розслідування та суду, та встановлюються на 
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основі дослідження телекомунікаційних систем, засобів, мереж та їх складових 
частин, інформації, що ними передається, приймається та обробляється. 

Об’єктами телекомунікаційної експертизи є: 
– телекомунікаційні системи (наприклад: системи мобільних операторів 

зв’язку, телевізійні системи, радіо системи тощо); 
– мобільні термінали (наприклад: телефони, смартфони, планшети та інші 

мобільні пристрої, із встановленим програмним забезпеченням; 
– білінгові системи (наприклад: білінгові системи мобільних операторів, 

білінгові системи банків, системи державних реєстрів тощо); 
– спеціалізовані технічні пристрої (наприклад станції активних перешкод, 

телематичні модулі, пульти керування доступом, програматори активних ключів 
для автомобілів та імобілайзерів тощо). 

Види телекомунікаційних систем (обладнання) та засоби 
Мобільний телефон – пристрій, призначений для роботи в мережах 

стільникового зв’язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну 
телефонну комутацію для здійснення телефонного зв’язку на території зони 
покриття мережі. 

Смартфо́н (з англ. Smart – розумний, і англ. Phone – телефон) – окрема 
категорія телефонів, що – на відміну від простих стільникових телефонів – 
мають більше оперативної пам’яті і власний потужний, як для кишенькових 
пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.1 і вище, 
операційними системами платформи Windows Mobile 5 і вище або Palm OS, 
операційною системою i OS, Android, Tizen, Bada. Завдяки таким даним 
підтримують багато програм, що написані мовою C++ та Java. 

Смартфони відрізняються від звичайних мобільних телефонів наявністю 
досить розвиненої операційної системи, відкритої для розробки програмного 
забезпечення сторонніми розробниками (операційна система звичайних 
мобільних телефонів закрита для сторонніх розробників). Встановлення 
додаткових програм дозволяє значно поліпшити функціональність смартфонів 
в порівнянні із звичайними мобільними телефонами. 

Планше́тний комп’ю́тер (планшетний персональний комп’ютер або 
скорочена версія (частіше вживається) планшет (англ tablet РС) – клас ноутбуків, 
обладнаних планшетним пристроєм рукописного введення, об’єднаним 
з екраном. Планшетний комп’ютер дозволяє працювати за допомогою 
спеціального пера, стилуса, або пальців, без використання клавіатури та миші. 

Користувач може вводити текст, використовуючи вбудовану програму 
розпізнавання рукописного введення, екранну (віртуальну) клавіатуру, 
розпізнавання мови, або звичайну клавіатуру (якщо вона є у складі пристрою). 

До 2008 року більшість планшетних ПК працювали під керуванням 
операційної системи Windows XP Tablet РС Edition, а також під керуванням 
різних варіантів GNU/Linux. 

З 2010 року планшети Apple iPad та Google Nexus стали революційним 
проривом. Вони використовували для вводу сенсорний екран з майже повною 
відмовою від фізичних кнопок, накопичувачі були побудовані на флеш-пам’яті, 
комп’ютери були обладнані засобами комунікації з бездротовими мережами. 
Інтерфейс користувача був кардинально переглянутий у бік спрощення 
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і зручності для повсякденних задач, самі продукти супроводжувалися онлайн-
службами поширення стосунків, які налічували сотні тисяч програм. 
Революційність підходу зробила планшети одним з найпоширеніших продуктів 
на ринку комп’ютерів, і домінувати стали мобільні платформи Apple 
iOS та Google Android. 

Телематичний модуль – це адаптер, що підключається до бортового 
комп’ютера автомобіля через стандартний діагностичний OBD-роз’їм. З одного 
боку – це пристрій з можливістю відслідковувати поточний стан автомобіля, 
його швидкість, обороти двигуна, споживання палива та інші параметри, 
записувати і зберігати маршрути, синхронізуючись з смартфоном або 
планшетом. З іншого боку – це сканер, що попереджає про критичні неполадки 
і здатний проводити перевірку основних систем автомобіля, видаючи результат 
на смартфон або планшет. 

Радіостанція – пристрій для передачі інформації за допомогою радіохвиль 
і (або) її прийому. Основними пристроями радіостанції є 
радіопередавач/радіоприймач, антена, що з’єднує їх фідер і джерела 
електроживлення. 

Станція активних перешкод – це пристрій, що використовується для 
створення радіоперешкод та унеможливлює роботу приладів радіозв’язку. 

Програматор ключів – пристрій для зчитування даних і програмування 
автомобільних транспондерних ключів, ключів дистанційного керування 
замками дверей, багатофункціональних «розумних» ключів. Пристрій можна 
використовувати для копіювання даних з автомобільних ключів, транспондерів 
і імобілайзерів. 

Поняття білінгової системи 
Системи, що обчислюють вартість послуг зв’язку для кожного клієнта 

і зберігають інформацію про всі тарифи та інші вартісні характеристики, що 
використовуються телекомунікаційними операторами для виставлення рахунків 
абонентам і взаєморозрахунків з іншими постачальниками послуг, носять назву 
білінгових, а цикл виконуваних ними операцій іменується білінгом. 

Завдання, що вирішуються телекомунікаційною експертизою 
До завдань телекомунікаційної експертизи належать: 
– визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та 

засобів; 
– встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації 

в телекомунікаційних системах; 
– встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації 

у сфері телекомунікацій; 
– визначення технічних показників якості надання телекомунікаційних 

послуг на рівні їх споживання; 
– встановлення конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем 

та засобів; 
– встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій 

телекомунікаційних систем та засобів; 
– дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту у сфері 

телекомунікацій. 
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Питання, що вирішуються при проведенні телекомунікаційної експертизи: 
1. Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)? 
2. Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)? 
3. Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб? 
4. Чи змінювались користувачем телекомунікаційної мережі налаштування 

окремих пристроїв, у який час, які їх значення? 
5. Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі 

виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)? 
6. За допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до 

телекомунікаційної мережі? 
7. Яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну 

систему? 
8. Чи відповідає функціонування телекомунікаційного засобу (системи) 

технічній документації? 
9. Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб 

(система)? 
10. Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який 

спосіб? 
11. Чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній 

системі та в який спосіб? 
12. Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній 

системі та в який спосіб? 
13. Чи є ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи? 
14. Чи могли апаратні засоби об’єднуватись у телекомунікаційну мережу та 

за якими ознаками? 
15. Які шляхи маршрутизації даних у телекомунікаційній системі? 
16. Чи можливо використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для 

вказаних цілей? 
Особливості призначення телекомунікаційної експертизи 
При призначенні телекомунікаційної експертизи особливу увагу слід 

приділяти збору об’єктів дослідження. Найменша некваліфікована дія 
з телекомунікаційною системою часто закінчується безповоротною втратою 
цінної розшукової та доказової інформації. У зв’язку з цим для збору об’єктів 
доцільним є залучення фахівця. 

Так, у наш час мобільні телефони, смартфони та планшети являються 
одними з найчастіше досліджуваних об’єктів телекомунікаційної експертизи. 

Зазвичай сучасні смартфони та планшети мають різні ступені захисту (код 
доступу, графічний код, відбиток пальця, сканер обличчя тощо) та постійне 
підключення до мережі Інтернет (інформація, яка в них міститься може бути 
заблокована або видалена віддалено). 

У таких випадах мобільний телефон, смартфон чи планшет необхідно 
перевести у «авіа-режим» та, при можливості, вилучити сім-карту не вимикаючи 
його й підтримувати пристрій у розблокованому стані до моменту передачі 
спеціалісту. 
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2.31. Електротранспортна експертиза 
 

Об’єктами електротранспортної експертизи є трамваї, рейкові колії, 
тролейбуси. 

Завдання електротранспортної експертизи 
Основними завданнями електротранспортної експертизи є встановлення: 
– несправностей трамвая, рейкової колії, тролейбуса, що загрожували 

безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-
транспортної пригоди (далі – ДТП), внаслідок неї або після неї), можливості 
виявлення несправностей зазвичай застосовуваними методами контролю за 
технічним станом трамвая, тролейбуса; визначення механізму впливу 
несправності на виникнення та розвиток події; 

– відповідності дій водія трамвая (тролейбуса) у цій дорожній ситуації 
технічним вимогам Правил дорожнього руху, наявності у водія технічної 
можливості запобігти ДТП з моменту виникнення небезпеки, відповідності 
з технічної точки зору дій водія трамвая (тролейбуса) вимогам Правил 
дорожнього руху, а також встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 
діями водія трамвая (тролейбуса) та ДТП. 

Питання, що вирішуються при проведенні електротранспортної 
експертизи 

При проведенні електротранспортної експертизи можливо вирішення 
наступних типових питань: 

1. Які несправності, зважаючи на вимоги Правил технічної експлуатації 
трамвая (тролейбуса) та Правил дорожнього руху, мала (мав) система (механізм, 
вузол, агрегат) цього трамвая (тролейбуса)? 

2. Які несправності, зважаючи на вимоги Правил технічної експлуатації 
трамвая, мала (мав) рейкова колія (стрілочний перевід) в місці ДТП? 

3. Чи має досліджуваний трамвай (тролейбус) несправності, які могли бути 
технічною причиною виникнення ДТП? 

4. Коли відносно моменту ДТП (до її настання чи в процесі її розвитку) 
виникли несправності? 

5. Яка причина відмови певного механізму, системи (гальмової системи, 
ходової частини тощо) трамвая? 

6. Яка причина виникнення несправності рейкової колії (стрілочного 
переводу) в місці ДТП? 

7. Яка причина відмови певного механізму, системи (рульового керування, 
гальмової системи, ходової частини тощо) тролейбуса? 

8. Чи мав водій трамвая (тролейбуса) можливість виявити несправність 
керованого ним трамвая (тролейбуса) до моменту ДТП? 

9. Чи мав водій трамвая можливість виявити несправність рейкової колії 
(стрілочного переводу) до моменту ДТП? 

10. Яка максимально допустима швидкість руху трамвая (тролейбуса) на 
закругленні рейкової колії (дороги) цього радіуса? 

11. Який гальмівний та (або) зупинний шлях трамвая (тролейбуса) за певної 
швидкості його руху в умовах цієї дорожньої обстановки? 
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12. Як повинен був діяти водій трамвая (тролейбуса) у цій дорожній 
обстановці згідно з технічними вимогами Правил технічної експлуатації трамвая 
(тролейбуса) та Правил дорожнього руху? 

13. Чи мав водій трамвая (тролейбуса) технічну можливість запобігти ДТП з мо-
менту виникнення небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху? 

14. Чи відповідали дії водія трамвая (тролейбуса) технічним вимогам Правил 
технічної експлуатації трамвая (тролейбуса) та Правил дорожнього руху? 

15. Чи знаходяться з технічної точки зору дії водія трамвая (тролейбуса) 
у причинно-наслідковому зв’язку з виникненням ДТП? 

Експертизи з дослідження ДТП за участю міського електротранспорту 
(тролейбус, трамвай), можливо, досліджувати в межах автотехнічної експертизи 
(див. розділ 2.14.). 

 
 

2.32. Експертиза технічного стану ліфтів 
 

Загальні положення 
Експертиза технічного стану ліфтів – це процес дослідження відповідності 

технічного стану ліфтів нормативним вимогам. 
Завдання експертиз технічного стану ліфтів 
Основними завданнями експертизи технічного стану ліфтів є установлення: 
– технічного стану та відповідності умов безпечної експлуатації ліфтів 

вимогам нормативно-технічних документів; 
– відповідності фактичних умов експлуатації ліфтів нормативним вимогам; 
– причин настання нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією ліфтів; 
– механізму настання нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією ліфтів; 
– відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, 

що регламентують безпечну експлуатацію ліфтів; 
– з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між причиною події, 

діями (бездіяльністю) певних осіб та наслідками досліджуваного випадку. 
Перед експертизою технічного стану ліфтів можуть ставитись й інші 

завдання, пов’язані з провадженням у справі. 
Предмет експертизи технічного стану ліфтів 
Експертиза технічного стану ліфтів є галуззю судової експертизи, що 

відноситься до інженерно-технічного виду експертиз і відрізняється від інших її 
видів предметом дослідження. Під предметом дослідження експертизи 
технічного стану ліфтів розуміються фактичні дані про технічний стан ліфтів. 

Об’єкт експертизи технічного стану ліфтів 
Об’єктами експертизи з дослідження технічного стану ліфтів є ліфтове 

устаткування та обладнання, технологічні процеси його експлуатації, 
відображені в технологічній документації, технічна та службова документація, 
матеріали перевірок та інші документи тощо. 

Рекомендований перелік питань, які можуть вирішуватись при проведенні 
експертизи: 

1. Чи відповідав стан ліфтового обладнання та устаткування встановленим 
нормативно-технічним вимогам? 
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2. Чи було оснащено ліфтове обладнання та устаткування засобами 
контролю параметрів, управління й протиаварійного захисту, якщо так,- якими? 

3. Чи відповідали організація та виконання ремонтних робіт (навести яких) 
вимогам технічних регламентів безпеки? 

4. Чи відповідав порядок технічного обслуговування та діагностування 
ліфтів вимогам нормативних актів? 

5. Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного 
обслуговування та ремонту ліфтового обладнання й устаткування вимогам 
нормативно-технічної документації? 

6. Які обставини спричинили виникнення досліджуваної події? 
7. Який механізм виникнення досліджуваної події? 
8. Невиконання яких вимог нормативно-технічних актів перебуває 

у причинно-наслідковому зв’язку з настанням досліджуваної події? 
9. Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають 

у причинно-наслідковому зв’язку із настанням досліджуваної події? 
Експерту слід надати можливість натурного огляду місця події. 
 
 

2.33. Економічна експертиза 
 

Загальні положення 
Економічна експертиза – це документальне підтвердження (дослідження) 

закономірностей утворення, відображення в регістрах бухгалтерського обліку, 
та у звітності інформації щодо показників господарської діяльності підприємств; 
дослідження правильності і повноти формування доходів, витрат і результатів 
діяльності, формування активів, зобов’язань та власного капіталу, банкрутства 
та ліквідації підприємств, орендних відносин, наявності та розміру понесених 
збитків, оподаткування, включаючи трансфертне ціноутворення, кредитування 
та здійснення інших фінансових операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів. 

Предметом економічних експертиз є фактичні дані (інформація) про 
допущені правопорушення економічного характеру: зловживання у веденні 
бухгалтерського обліку і контролю, в організації виробництва, розподілу 
продукції; порушення методики і нормативів при плануванні, фінансуванні й 
кредитуванні господарської діяльності; заподіяння підприємницькій діяльності 
матеріальної шкоди або перешкоджання своєчасному виявленню фактів, які 
призводять до неефективності, збитковості виробництва, порушення у сфері 
оподаткування та трансфертного ціноутворення. 

Об’єктами дослідження судової економічної експертизи є первинні 
документи, що підтверджують здійснення господарської операції та містять 
основну інформацію про неї, регістри бухгалтерського обліку, що містять 
у систематизованому вигляді інформацію про ті чи інші об’єкти обліку, дані про 
формування об’єкта оподаткування та визначення суми податків та зборів, що 
підлягають сплаті до бюджету, фінансова звітність включаючи описи 
застосовуваних облікових політик, податкова звітність, інші документи, що 
містять достовірну інформацію, яка стосується предмету дослідження. 
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Видами економічних експертиз є: 
– експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності;  
– експертиза документів про економічну діяльність підприємств 

і організацій;  
– експертиза документів фінансово-кредитних операцій. 
Завдання економічних експертиз 
Завдання, що вирішуються економічною експертизою доречно поділити 

окремо за різними підвидами економічних експертиз. 
Особливістю задач та методик здійснення економічних експертиз в Україні є 

нестабільність законодавства в частині бухгалтерського обліку, оподаткування, 
нестабільність законодавства, що визначає загальноекономічні умови 
функціонування суб’єктів господарювання, що ускладнює написання методик, 
вимагає поглиблення їх універсальності і забезпечення нечутливості до змін 
в законодавстві, необхідність постійного перегляду та адаптації існуючих 
методик до змін в законодавстві та умовах господарювання. 

Згідно вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
№ 53/5 від 08.10.1998 (далі – Інструкція № 53/5), проведення ревізійних дій 
(визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без 
попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської 
діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи. 

 
2.33.1. Завдання економічної експертизи бухгалтерського, податкового 

обліку та звітності  
 
Економічна експертиза бухгалтерського, податкового обліку та звітності є 

найбільшим за кількістю та обсягами досліджень напрямом економічних 
досліджень. Всередині неї можна виділити підвиди: експертизи бухгалтерського 
обліку та експертизи, пов’язані з оподаткуванням. 

Серед завдань, які можуть бути вирішені за допомогою експертиз 
бухгалтерського обліку можна виділити: 

– документальне обґрунтування здійснення господарських операцій 
з постачання товарів, робіт, послуг, підтвердження правильності їх 
відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, правильності їх 
включення до об’єкта оподаткування при визначенні податку на прибуток 
підприємств та податку на додану вартість; 

– документальне обґрунтування наявності та розміру нестачі або надлишків 
товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду їх утворення та 
правильність їх відображення в бухгалтерському обліку; 

– підтвердження правильності формування в обліку доходів і витрат за 
окремими видами діяльності, окремими договорами, у залежності від 
застосовуваних підприємством стандартів бухгалтерського обліку; 

– підтвердження правильності розрахунків та відображення в обліку 
операцій з нарахування та виплати доходів фізичним особам. 

Даний перелік завдань є орієнтовним та не вичерпним.  
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Додаткові пояснення для окремих завдань економічних експертиз з питань 
бухгалтерського обліку 

Особливості застосування національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності для 
ведення обліку та складання фінансової звітності 

Завдання експертиз бухгалтерського обліку та способи їх вирішення суттєво 
залежать від того, яку концептуальну основу для ведення обліку та складання 
фінансової звітності використовує підприємство – національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) або міжнародні стандарти 
фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

На сьогодні значна кількість підприємств застосовує норми МСФЗ для ведення 
обліку та складання фінансової звітності, що, в свою чергу, впливає на визначення 
об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємств, оскільки відповідно до 
ст. 134 Податкового кодексу України об’єкт оподаткування податком на прибуток 
підприємств базується на показнику фінансового результату до оподаткування, 
визначеного відповідно до норм національних П(С)БО або МСФЗ. Таким чином, при 
виконанні експертиз з бухгалтерського обліку важливим є врахування всіх 
специфічних норм та правил, що передбачені МСФЗ для відображенні в обліку, та 
у фінансовій звітності тих чи інших об’єктів обліку. 

Відповідно до чинного законодавства в Україні застосовуються обидва 
концептуальні підходи. При цьому, відповідно до ст.121 України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність і Україні» від 16.07. 1999р. № 996-
XIV (далі – Закон № 996), визначено перелік підприємств, для яких застосування 
МСФЗ є обов’язковим.  

Дисконтування окремих статей активів та зобов’язань, що підлягають 
відображенню у фінансовій звітності в приведеній вартості 

Процес дисконтування та його застосування з метою інтерпретації облікової 
інформації стає дедалі найбільш поширений і все частіше потрапляє в поле зору 
перевіряючих.  

Дисконтування в базових випадках стосується впливу зміни вартості грошей 
у часі на вартість довгострокових фінансових активів і довгострокових 
фінансових зобов’язань. Необхідність дисконтування фінансових активів та 
фінансових зобов’язань визначається правилами і П(С)БО, і МСФЗ. Однак 
МСФЗ більш глибоко і детально пояснюють необхідність відображення таких 
статей балансу в приведеній вартості та методики їх перерахунку. 

Ключовими стандартами, що визначають необхідність та правила дисконтування 
довгострокових фінансових інструментів є: МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 
32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». 

Відповідно до вимог МСФЗ, фінансові інструменти після їх первісного 
визнання можуть відображатись в обліку двома способами: 

– за справедливою вартістю (при складанні кожної звітності визначення 
справедливої вартості фінансового інструменту та коригування відповідно його 
попереднього значення) 

– за амортизованою вартістю (застосування формули дисконтування за 
ефективною ставкою відсотка та визначеним терміном дисконтування). 
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Додаткові пояснення для окремих завдань економічних експертиз з питань 
податкового обліку 

Завдання економічних експертиз з питань податкового обліку обумовлені 
нормами Податкового кодексу України, практикою податкових перевірок та 
судовою практикою з податкових питань. 

Серед завдань, які можуть бути вирішені за допомогою експертиз 
податкового обліку можна виділити: 

– підтвердження правильності, відповідності вимогам чинного 
законодавства / наявності порушень стосовно нарахування та сплати платником 
податків податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та інших 
податків (зборів), в тому числі в частині: 

– визначення доходів з метою оподаткування податком на прибуток; 
– визначення витрат з метою оподаткування податком на прибуток; 
– особливостей застосування окремих норм П(С)БО або МСФЗ при 

формуванні оподаткованого прибутку, що включений до бази оподаткування 
податком на прибуток підприємств; 

– застосування визначених ПКУ різниць, на які коригується фінансовий 
результат до оподаткування при розрахунку об’єкта оподаткування податком на 
прибуток підприємств; 

– відповідності вимогам чинного законодавства нарахування ПДВ, що 
підлягає сплаті до бюджету або заявлений до бюджетного відшкодування; 

– підтвердження правомірності формування підприємствами податкового 
кредиту з ПДВ; 

– підтвердження правильності нарахування та своєчасності сплати 
податкових зобов’язань, що виникають при ввезенні товарів / послуг на митну 
територію України; 

– підтвердження правильності визначення платником ціни операції, що 
відповідає принципу витягнутої руки, та правильності в вибору методу 
розрахунку відповідності ціни операції ціні, визначеній за принципом 
витягнутої руки при складанні документацій з трансфертного ціноутворення та 
формуванні звітів про контрольовані операції; 

– правильність декларування об’єкта оподаткування та своєчасності сплати 
податків фізичними особами – підприємцями, що: є платниками єдиного 
податку 1, 2, 3 та 4 груп, або застосовують загальну систему оподаткування; 

– підтвердження правильності та повноти декларування фізичними особами 
доходів, що підлягають оподаткуванню; 

– підтвердження правильності нарахування та своєчасності сплати акцизного 
податку. 

Даний перелік не є виключним, може бути розширений та чутливий до змін 
в законодавстві. Подібні завдання можуть вирішуватись за іншими видами 
податків та обов’язкових платежів. 

Додаткові пояснення для окремих завдань економічних експертиз з питань 
податкового облік 

Найбільш поширеними напрямками експертиз з питань оподаткування є 
експертизи, пов’язані з необхідністю підтвердження відповідності 
законодавству при нарахуванні та сплаті податку на прибуток підприємств, 
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податку на додану вартість, податків з доходів фізичних осіб (податок на доходи 
фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок, акцизний податок), 
з питань трансфертного ціноутворення. 

Податок на прибуток. Основні суперечності, що виникають при податкових 
перевірках правильності нарахування та сплати податку на прибуток 
підприємств знаходяться в площині: 

– визначення об’єкта оподаткування;  
– визначення правильності застосування коригувань; 
– утримання та сплата в бюджет податку з доходів нерезидентів з джерелом 

походження на території України. 
Податок на додану вартість. Складність перевірок ПДВ, підтвердження їх 

результатів знаходиться часто в площині особливостей функціонування системи 
електронного адміністрування ПДВ, що визначена ст. 2001 ПКУ та рядом 
підзаконних актів під неї. Податкові накладні та розрахунки коригування до них 
існують виключно в електронному вигляді. 

ПДВ до сплати розраховується в Україні із застосуванням кредитного 
механізму, що передбачає: 

– визначення ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, як різниці між 
податковими зобов’язаннями та податковим кредитом за звітний період; 

– застосування принципу першої події при визначенні дати виникнення 
податкових зобов’язань / податкового кредиту (вони виникають на дату, що 
відбулась раніше: або на дату отримання / перерахування передплати, або на 
дату отримання / відвантаження товарів (послуг)). 

Трансфертне ціноутворення 
Загальні норми. Трансфертне ціноутворення встановлюючи спеціальні 

норми для контролю за ціноутворенням в контрольованих операціях, визначає 
окремі додаткові дії для підприємств, які мають такі контрольовані операції 
(необхідність подання звіту про контрольовані операції та складання 
документації з трансфертного ціноутворення), а також впливають на 
оподаткування податком на прибуток таких підприємств в частині застосування 
коригувань на збільшення об’єкта оподаткування у випадку невідповідності цін 
в контрольованих операціях цінам, визначеним за принципом витягнутої руки. 
Загальні норми застосування трансферного ціноутворення визначені ст. 39 ПКУ 
та Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних 
компаній та податкових служб від 22.07.2010. 

Методи визначення відповідності цін в контрольованих операціях цінам, 
визначеним згідно «принципу витягнутої руки». Встановлення відповідності 
умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» здійснюється за 
одним із таких методів: 

– порівняльної неконтрольованої ціни; 
– ціни перепродажу; 
– витрати плюс; 
– чистого прибутку; 
– розподілення прибутку. 
Відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" 

визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, 
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який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої 
операції. 

 
2.33.2. Завдання економічної експертизи документів про економічну 

діяльність підприємств й організацій 
 
Завдання цього виду економічних експертиз пов’язані з прийняттям 

економічних рішень щодо здійснення тих чи інших правочинів: придбанням 
товарів (робіт, послуг), витрачанням коштів, економічним обґрунтуванням 
залучення коштів, створення, ліквідація, банкрутство підприємства, оцінкою 
фінансового стану підприємства, виходу учасників, інвестування, встановлення 
економічних тарифів. 

Зазначений підвид економічних експертиз можна поділити на напрямки –
 експертизи, що стосуються підприємств приватної форми власності, 
експертизи, що стосуються підприємств / організацій державної та комунальної 
форм власності, експертизи, що вирішують загальноекономічні питання. 

Серед завдань, які можуть бути вирішені за допомогою експертиз 
документів про економічну діяльність підприємств й організацій: 

– проведення аналізу: показників фінансового стану підприємства / 
організації (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, 
оборотності, тощо); вертикальний та горизонтальний аналіз складу та структури 
майна та джерел його формування; 

– підтвердження вартості чистих активів товариства та долі учасника при 
його виході зі складу учасників товариства; 

– підтвердження розрахунку дивідендів до виплати, здійсненого 
підприємством власнику корпоративних прав за певний період та документальне 
підтвердження господарських операцій підприємства, пов’язаних 
з нарахуванням та виплатою дивідендів; 

– підтвердження наявності та розміру збитків, нанесених суб’єкту 
господарювання тими чи іншими зовнішніми або внутрішніми діями, в тому 
числі упущеної вигоди; 

– підтвердження відповідності цін придбання товарів /послуг на підставі 
тендерних закупівель умовам тендерної документації (за умови підтвердження 
технічних властивостей та рівня звичайних цін на підставі товарознавчої та 
інших видів експертиз) та, відповідно – наявності збитків, нанесених через 
недотримання умов тендерних закупівель. При цьому вирішення питань щодо 
дотримання комітетами з конкурсних торгів вимог законодавства, що 
регламентує проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти, 
не належить до завдань економічної експертизи; 

– документального підтвердження обґрунтованості економічних тарифів; 
– підтвердження документальної обґрунтованості розрахунків у разі 

приватизації й оренди майна, що приватизується; 
– підтвердження документальної обґрунтованості цільового витрачання 

бюджетних коштів; 
– підтвердження імовірності банкрутства підприємства за результатами 

економічних розрахунків. 
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Застереження Інструкції № 53/5: 
1. Вирішення питань щодо дотримання комітетами з конкурсних торгів 

вимог законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за державні кошти, не належить до завдань судово-економічної 
експертизи. 

2. Вирішення питань щодо документальної обґрунтованості збитків 
показниками фінансової звітності підприємства/організації за певний період 
(визнання поточної дебіторської заборгованості безнадійною) не належить до 
завдань економічної експертизи. 

3. Експерту забороняється вирішувати питання, які виходять за межі його 
спеціальних знань, з’ясовувати питання права та надавати оцінку законності 
проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами. 

Додаткові пояснення для окремих завдань експертиз документів про 
економічну діяльність підприємств й організацій 

Збитки – сума втрачених активів без можливості відшкодування їх вартості 
або відсутності можливості користування активом. 

Причинами виникнення збитків внаслідок втрати активів без можливості 
відшкодування їх вартості або відсутності можливості користування активом є 
безпідставне (необґрунтоване):  

– перерахування (сплату) коштів внаслідок неправомірних дій;  
– відчуження, нестачу, знищення (псування) майна, з урахуванням оцінки 

майна та/або акта інвентаризації;  
– додаткові витрати (вартість додаткових робіт/ матеріалів, витрати на 

відновлення порушеного права суб’єкта, штрафні санкції тощо); 
– завищення або заниження вартості товарів/робіт/послуг (різниця в ціні, 

торгова націнки) з урахуванням оцінки товарів/робіт/послуг внаслідок 
неправомірних дій; 

– придбання неліквідного (зіпсованого) майна з урахуванням оцінки майна;  
– втрату боржника у зобов’язанні (необґрунтована уступка боргу, 

необґрунтована заміна позичальника 
– зменшення частки державної (комунальної) власності у статутному фонді 

господарського товариства. 
– неодержаний прибуток (втрачена вигода) за відсутності можливості 

користування активами (майном); 
– використання в фінансово-господарських операціях цінних паперів, 

вартість яких не підтверджена фактичними активами емітента. 
При цьому, визначення умовно-ймовірних збитків через втрату активів 

внаслідок обставин (порушень), які не відбулися і мають форму припущення, 
встановленню (розрахунку) не підлягають.  

Підтвердження понесених збитків експертами може здійснюватись тільки на 
підставі результатів здійснених ревізійних дій, якими такі збитки були 
встановлені. 

Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану за 
даними фінансової звітності є необхідною умовою оцінки якості господарської 
діяльності підприємства. Аналітичні дослідження фінансової звітності 
підприємства надають можливість оцінити його платоспроможність 
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і ліквідність, рівень фінансової стійкості й ділової активності, обсяги і якість 
дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Формально, з метою аналізу фінансового стану підприємства застосовуються 
методи:  

– вертикального аналізу, тобто аналізу структури балансу (розрахунок 
питомої ваги окремих статей у валюті балансу);  

– горизонтального аналізу (у тому числі – трендового аналізу), тобто аналізу 
динаміки статей балансу за певні періоди часу, визначення абсолютних 
і відносних показників змін за статтями звітної форми та визначення тенденцій 
розвитку в часі (тренду) показників звітності;  

− коефіцієнтного аналізу, тобто визначення взаємозв’язків між показниками 
на основі розрахунку відношень між статтями балансу та/ або іншими 
абсолютними показниками, які розкриваються у фінансовій звітності. 

 
2.33.3. Завдання економічної експертизи документів фінансово-

кредитних операцій 
 
Завдання цього виду економічних експертиз пов’язані з діяльністю 

банківських та небанківських фінансово-кредитних установ. 
Зазначений підвид економічних експертиз можна поділити на напрямки – 

експертизи, що стосуються здійснення банками / фінансовими установами 
активних операцій з видачі позик, реалізації факторингових схем, надання майна 
у фінансовий лізинг, операцій з векселями та іншими цінними паперами, 
надання банківських гарантів, відкриття акредитивів, інших активних операцій; 
пасивних операцій банків /фінансово-кредитних установ щодо залучення, 
нарахування і виплати відсотків та повернення депозитів, інших пасивних 
операцій; обліку діяльності банківських/ небанківських фінансово-кредитних 
установ, відображення в обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів 
витрат та фінансових результатів. 

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних 
операцій є визначення: 

– документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій 
з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; 

– документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку 
операцій з видачі, використання та погашення кредитів; 

– документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку 
банків їх фінансово-господарської діяльності; 

– відповідності відображення фінансово-господарських операцій банків 
вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності; 

– документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських 
операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідності 
даним обліку та звітності, чинному законодавству;  

– документальної обґрунтованості проведення операцій за депозитними 
вкладами у банківських та інших фінансових установах; 

– документального підтвердження залишків та руху коштів на рахунках 
у банку; 
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– документального підтвердження факторингових операцій та належного 
виконання сторонами економічної частини умов договору факторингу; 

– документального підтвердження операцій в рамках відкриття акредитиву, а 
також належного виконання сторонами умов відкриття та розкриття акредитиву; 

Додаткові пояснення для окремих завдань експертиз документів документів 
фінансово-кредитних операцій. 

Здійснення банками / небанківськими фінансовими установами кредитних 
операцій.  

Найбільш поширеними завданнями для дослідження в експертизах 
документів фінансово-кредитних операцій є завдання, пов’язані з отриманням, 
використанням та погашенням кредитів / позик. 

Завдання експертизи кредитних операцій може полягати у наступному: 
– дослідженні суті та змісту розрахункових операцій, їх достовірності, 

законності та правильності відображення на відповідних рахунках і субрахунках 
бухгалтерського обліку; 

– дослідженні, чи не приховується заборгованість на будь-яких інших рахунках; 
– дослідженні дебіторської або кредиторської заборгованості, термін позову 

щодо якої минув, і перевірці правильності її відображення в аналітичному 
і синтетичному обліку, порядку списання; 

– підтвердження поточної і очікуваної платоспроможності позичальника на 
момент отримання кредиту або на будь який момент час користування 
кредитними коштами; 

– підтвердженні причин непогашення позичальником заборгованості за 
кредитом; 

– дослідженні правильності відображення в обліку короткострокових та 
довгострокових позик; перевірці відповідності інформації в реєстрах 
аналітичного та синтетичного обліку і у фінансовій звітності; 

– дослідженні за нецільовим наданням чи використанням кредиту, 
ослаблення контрольних функцій банківських установ. 

Порядок виконання експертизи, методики, нормативна база, перелік 
документів, використовуваних експертом з метою проведення дослідження 
суттєво залежить від виду кредиту, за яким йде спір між сторонами.  

Особливості призначення економічних експертиз 
Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту 

слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні 
дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути 
прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально 
відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали 
інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові 
договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення 
і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) 
відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні 
книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні 
і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. 

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному 
вигляді з застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення, експерту 
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надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому 
вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть 
бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації. 

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків 
документальної перевірки, у документі про призначення експертизи (залучення 
експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів 
(суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані фінансовими 
інспекторами тощо). 

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на 
дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію 
експерта-економіста. 

Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або 
належним чином завірені їх якісні копії. 

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за 
відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими. 

 
 

2.34. Товарознавча експертиза 
 
Загальні положення 
Товарознавча експертиза – це процес дослідження експертом різноманітних 

товарів, сировини, машин та обладнання з метою їх ідентифікації та визначення 
найменування, призначення, властивостей, відповідності нормативним 
документам, зразкам з метою встановлення фактичних даних, які мають 
значення для справи. 

Предметом експертизи є фактичні дані щодо об’єктів дослідження 
товарознавчої експертизи, що зазвичай викладені у документації (контрактах 
з додатками (специфікації, додаткові угодами); транспортні документи; 
розрахункові документи; товаросупровідні документи; нормативна 
документація; технічна або технологічна документація; зразок-еталон або його 
дублікат), які надають інформацію щодо об’єктів товарознавчої експертизи. 

Об’єктами товарознавчої експертизи є товари, обладнання та сировина, 
промислове та спеціальне обладнання (машини). 

Завдання, що вирішуються товарознавчою експертизою: 
– визначення вартості товарної продукції; 
– визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті 

у виробничо-торговельній сфері; 
– визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог 

Української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності; 
– визначення змін показників якості товарної продукції; 
– установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи 

саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника; 
Питання, що вирішуються при проведенні судових товарознавчих 

експертиз: 
1. Яка вартість об’єктів дослідження як на території України станом на 

конкретну дату? 
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2. Яка вартість об’єктів дослідження при ввезенні на митну територію 
України станом на конкретну дату? 

3. Яке найменування та призначення товарів? 
4. Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару? 
5. Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим 

зразкам за органолептичними показниками? 
6. Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи 

можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів? 
7. Які умови приймання, зберігання та відпуску товару? 
8. Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-

технічної документації або зразкам? 
9. Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності 

маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)? 
10. Яким характеристикам відповідає товар відповідно до Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності? 
11. Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок 

пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)? 
Особливості призначення товарознавчої експертизи 
Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) 

експерту надається об’єкт дослідження. Громіздкі предмети досліджуються за 
місцезнаходженням. Якщо доступ до об’єктів обмежений, то орган (особа), який 
(яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), зобов’язаний (а) 
забезпечити експерту можливість їх огляду. Огляд за потреби проводиться 
у присутності сторін у справі (інших зацікавлених осіб). 

Об’єкти дослідження направляються експерту в упаковці, що забезпечує їх 
збереження. 

Якщо перед експертом поставлено питання про вартість товару (майна), 
орган (особа), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), як 
правило, зазначає, станом на який час належить вирішувати поставлене питання. 

На експертизу може бути поставлене питання про вартість відсутнього 
товару (майна). У таких випадках у документі про призначення експертизи 
(залучення експерта) зазначається про відсутність об’єкта та вказуються 
матеріали справи, на підставі яких повинна проводитись експертиза (рахунки, 
товарно-транспортні накладні, описи в позовних заявах, протоколах допиту 
потерпілих тощо). 

 
 

2.35. Автотоварознавча експертиза 
 
Загальні положення 
Предметом експертизи є фактичні дані щодо об’єктів дослідження та 

документація, що надає всебічну інформацію щодо об’єктів автотоварознавчої 
експертизи. 

Об’єктами експертизи є колісні транспортні засоби та їх комплектуючі. 
До числа основних завдань автотоварознавчої та транспортно-товарознавчої 

експертизи належить визначення ринкової вартості колісних транспортних 
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засобів (далі – КТЗ), їх складових, а також розміру вартості матеріальних 
збитків, заподіяних власнику або володільцю колісних транспортних засобів, їх 
складових унаслідок пошкодження останнього. 

Перед автотоварознавчою та транспортно-товарознавчою експертизою 
можуть ставитись також питання про складові основного завдання або 
споріднені з ним, якщо такі питання пов’язані з придбанням та експлуатацією 
колісних транспортних засобів. 

Питання, що вирішуються при проведенні судових автотоварознавчих 
експертиз: 

1. Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний 
реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається 
його вартість)? 

2. Яка вартість КТЗ (зазначаються марка, модель КТЗ, ідентифікаційний 
номер), його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату 
оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)? 

3. Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної техніки? 
Примітка: визначається вартість техніки, обладнаної силовим агрегатом та 
самохідним шасі, зокрема тракторів, комбайнів тощо? 

4. Яке значення становить величина втрати товарної вартості КТЗ на дату 
оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)? 

5. Яка утилізаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель 
і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки 
(зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)? 

6. Яка скрапова вартість КТЗ (зазначаються марка, модель і державний 
реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, 
на яку оцінюється його вартість)? 

7. Яка ліквідаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель 
і державний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на 
яку оцінюється його вартість)? 

8. Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику КТЗ 
(зазначаються прізвище, ім’я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, його 
державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що призвела до 
матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється вартість)? 

9. Чи укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації 
підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає 
неукомплектованість? 

10. Яка дата виготовлення даного КТЗ (його складової)? 
11. До якого типу належить даний двигун, які його основні характеристики? 
12. Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого 

КТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих 
робіт на дату оцінки (зазначається дата, на яку проводиться оцінка майна)? 

13. Яке значення становить коефіцієнт фізичного зносу складових 
зазначеного КТЗ? 

14. Яке значення становить процентний показник ринкової вартості КТЗ? 
15. Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи 

нормативним вимогам? 
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16. Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає КТЗ згідно 
з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності? 

На дослідження експерту надаються КТЗ та документація, що стосується 
його реєстрації, матеріали розслідування події, що призвела до матеріальної 
шкоди, а також документи, у яких зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для 
вирішення поставленого питання. 

У разі потреби виклик зацікавлених осіб на технічний огляд КТЗ 
здійснюється замовником експертизи із зазначенням дати, місця та часу 
проведення огляду (після їх узгодження з експертом). 

Орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), 
повинен(на) забезпечити можливість огляду КТЗ та належні безпечні умови 
(освітлення, вільний доступ, можливість огляду КТЗ з різних боків тощо). 

 
 

2.36. Транспортно‐товарознавча експертиза 
 

Загальні положення 
Транспортно-товарознавча експертиза – це процес дослідження рухомого 

складу рейкового, водного та повітряного транспорту та їх складників, що 
проводиться особами (експертами), які володіють спеціальними знаннями 
у галузі товарознавства для перелічених вище видів транспорту з метою 
встановлення фактичних даних, які мають значення для справи. 

Предметом транспортно-товарознавчої експертизи є фактичні дані, що 
встановлюються за результатами проведення натурного обстеження рухомого 
складу залізниці, міського та промислового рейкового транспорту, об’єктів 
водного транспорту, літальних апаратів (ЛА) всіх типів та призначення та їх 
складників та/або вивчення наявних в матеріалах справи даних. 

Об’єктами транспортно-товарознавчої експертизи є:  
– технічно справний рухомий склад залізниці, міського та промислового 

рейкового транспорту, об’єкти водного транспорту всіх типів, ЛА всіх типів; 
– аварійно пошкоджений рухомий склад залізниці, міського та промислового 

рейкового транспорту, об’єкти водного транспорту всіх типів, ЛА всіх типів; 
– складники рухомого складу залізниці, міського та промислового рейкового 

транспорту, об’єкти водного транспорту всіх типів, ЛА всіх типів. 
Завдання, що вирішуються транспортно-товарознавчою експертизою 
До типових завдань, що вирішуються транспортно-товарознавчою 

експертизою відносяться: 
– визначення ринкової вартості перелічених вище об’єктів, їх складників 

у разі відчуження; 
– визначення розміру матеріального збитку, заподіяного власнику виробу 

в результаті пошкодження; 
– визначення вартості об’єктів, їх складників, що ввозяться на митну 

територію України; 
– визначення вартості відокремленого об’єкту в складі основних засобів 

юридичних осіб; 
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– визначення року виготовлення об’єкту і його складників (питання 
вирішується комплексно із залучення експертів-трасологів); 

– визначення комплектності та укомплектованості об’єкта відповідно до 
нормативно-технічної документації його виробника; 

– визначення типу, моделі, версії об’єкта; 
– класифікації об’єкта (його складників) відповідно до Українського 

класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності. 
Наведений вище перелік задач, що вирішуються при проведенні 

транспортно-товарознавчої експертизи не є вичерпним, в кожному конкретному 
випадку слідством або судом можуть бути поставлені завдання, що мають більш 
вузьку направленість, наприклад визначення ступеню зносу складової або виду 
ремонту, який необхідний для відновлення працездатності складової. 

Особливості призначення транспортно-товарознавчої експертизи 
У загальному випадку транспортно-товарознавча експертиза проводиться за 

результатами візуального обстеження об’єкта. В окремих випадках під час 
проведення візуального обстеження об’єкта може виникнути потреба 
в проведенні його часткового розбирання (для покращення доступу до 
пошкоджених складників), а також проведення діагностики його основних 
складників таких, особлива тих, до яких висуваються підвищені вимоги щодо 
надійності та працездатності, а також таких, які мають обмежений ресурс по 
строку або напрацюванню. Виконання такого роду перевірки вимагає 
використання відповідного спеціалізованого обладнання. На момент проведення 
діагностування, обладнання повинно бути сертифікованим та мати 
документальне підтвердження проходження періодичної метрологічної повірки 
(копії вказаних документів мають бути надані експерту). Разом з тим, 
транспортно-товарознавча експертиза може виконуватися без надання для 
огляду об’єкта дослідження. 

У цілому перелік документів, що необхідні при проведенні транспортно-
товарознавчої експертизи залежить від виду оцінюваного майна. 

Так при оцінці рухомого складу залізниці, міського та промислового 
рейкового транспорту необхідно надати у розпорядження експерта: 

– формуляр (паспорт) виробу та формуляри (паспорти) його складників; 
– акт про пошкодження рухомого складу ВУ-25М; 
– акт про технічний стан вагону ГУ-106; 
– належним чином завірені копії журналу або витягу з журналу форми ТУ-

152, а за потреби журналів ВУ-100, ДУ-2 (ДУ-3); 
– належним чином завірену копію реєстраційної картки вагону; 
– документи, що підтверджують право власності. 
При оцінці об’єктів водного транспорту (ОВТ) необхідно надати 

у розпорядження експерта: 
– класифікаційні свідоцтва; 
– свідоцтва про право власності на ОВТ; 
– мірильні свідоцтва; 
– свідоцтва про іспити і огляд сталевих тросів перед уведенням їх 

в експлуатацію; 
– свідоцтва про безпеку суден спеціального призначення; 
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– акти щорічного огляду механічних установок (суднових ліфтів), 
сертифікат на якір тощо; 

– санітарні журнали, суднові санітарні свідоцтва; 
– ліцензію на право користування судновою радіостанцією і інші документи 

відповідно до Регламенту радіозв’язку тощо; 
– інформацію щодо технічного стану об’єкта дослідження, його 

комплектності та укомплектованості станом на дату оцінки; 
– інформацію щодо проведення поточних, капітальних або регламентних 

ремонтів на судні; 
– таблиці замірів основних груп зв’язків корпуса судна; 
– нормативні значення товщини обшивки на корпус; 
– граничні значення товщини обшивки при яких судно не може бути 

допущено для подальшої експлуатації; 
– інформація щодо докової ваги судна тощо. 
При оцінці літальних апаратів, необхідно надати у розпорядження експерта: 
– формуляр (паспорт) виробу та формуляри (паспорти) його складників; 
– сертифікат літної придатності; 
– сертифікат типу ЛА. 
Вище наведено базовий перелік необхідного, що забезпечить надання 

обґрунтованої відповіді на типові питання транспортно-товарознавчої експертизи. В 
окремих випадках, коли слідством або судом будуть поставлені питання вузької 
спрямованості або по одиничним (унікальним) об’єктам, перелічені вище переліки 
можуть бути доповнені з врахуванням особливостей поставленого завдання. 

 
 

2.37. Товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння 
 

Загальні положення 
Товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння – це 

процес дослідження об’єктів та виробів військового призначення і подвійного 
використання, які перебувають у власності ЗСУ та правоохоронних органів і для 
яких визначено спеціальний режим обігу і використання. Експертизи 
проводиться особами (експертами), які володіють спеціальними знаннями 
у галузі товарознавства спеціальних виробів і техніки вказаної вище групи 
товарів з метою встановлення фактичних даних, що мають значення для справи. 

Предметом товарознавчої експертизи військового майна, техніки та 
озброєння є фактичні дані, що встановлюються за результатами проведення 
натурного обстеження об’єктів та виробів військового призначення і подвійного 
використання, які перебувають у власності ЗСУ та правоохоронних органів і для 
яких визначено спеціальний режим обігу і використання, а також їх складників 
та/або вивчення наявних в матеріалах справи даних. 

Об’єктами товарознавчої експертизи військового майна, техніки та 
озброєння є:  

– ракетне озброєння, озброєння протиповітряної оборони та радіотехнічні 
засоби; 
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– ракети усіх класів; 
– артилерійські системи; 
– бойова стрілецька зброя; 
– боєприпаси; 
– об’єкти бронетанкового озброєння і техніки та інше бронетанкове майно; 
– засоби інженерного озброєння (інженерна техніка та майно, 

електротехнічні засоби), дорожньо-технічні засоби військового призначення або 
подвійного використання; 

– інженерні боєприпаси; 
– автомобільна та спеціальна техніка, змонтована на автомобільному шасі; 
– автомобільне майно для техніки військового призначення; 
– засоби електрозабезпечення військового призначення або подвійного 

використання; 
– озброєння і засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту; 
– топографо-геодезичні та навігаційні засоби військового призначення або 

подвійного використання; 
– авіаційна техніка та авіаційне майно військового призначення або 

подвійного використання; 
– повітрянодесантне майно; 
– кораблі, судна та плавзасоби військового призначення або подвійного 

використання; 
– вимірювальна техніка військового призначення або подвійного 

використання; 
– техніка та апаратура зв’язку військового призначення або подвійного 

використання; 
– спеціальна техніка та майно номенклатури радіоелектронної боротьби; 
– інше майно військового призначення або подвійного використання. 
Завдання, що вирішуються товарознавчою експертизою військового майна, 

техніки та озброєння 
До типових завдань, що вирішуються товарознавчою експертизою 

військового майна, техніки та озброєння відносяться: 
– визначення ринкової вартості військового майна, техніки та озброєння, їх 

складників; 
– визначення розміру матеріального збитку, заподіяного в результаті 

розукомплектування, пошкодження, втрати військового майна, техніки та 
озброєння; 

– визначення залишкової вартості військового майна, техніки та озброєння; 
– визначення типу, моделі, версії об’єкту, виробу військового призначення 

або подвійного використання; 
– визначення характеристик та властивостей наданих на дослідження 

об’єктів відповідно до Українського класифікатора товарів 
зовнішньоекономічної діяльності; 

– визначення виробника, країни походження, року виготовлення 
(комплексно з експертом-трасологом) наданих на дослідження об’єктів; 

– визначення змін показників якості наданих на дослідження об’єктів 
(комплексно з відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна). 
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Наведений вище перелік задач, що вирішуються при проведенні 
товарознавчою експертизою військового майна, техніки та озброєння не є 
вичерпним, в кожному конкретному випадку слідством або судом можуть бути 
поставлені завдання. 

Особливості призначення товарознавчої експертизи військового майна, 
техніки та озброєння 

У загальному випадку товарознавча експертиза військового майна, техніки 
та озброєння проводиться за результатами візуального обстеження виробів. В 
окремих випадках під час проведення візуального обстеження виробу може 
виникнути потреба в проведенні його часткового розбирання (для покращення 
доступу до пошкоджених складників), а також проведення діагностики його 
основних складників з використанням відповідного спеціалізованого 
обладнання. На момент проведення діагностування, обладнання повинно бути 
сертифікованим та мати документальне підтвердження проходження 
періодичної метрологічної повірки (копії вказаних документів мають бути 
надані експерту). Разом з тим, товарознавча експертиза військового майна, 
техніки та озброєння може виконуватися без надання для огляду виробу. 

Таким чином при проведенні товарознавчої експертизи військового майна, 
техніки та озброєння із можливістю обстеження об’єкта дослідження необхідно 
надати у розпорядження експерта: 

– формуляр (паспорт) виробу, а також формуляри (паспорти) на основні 
складники, які входять до його конструкції; 

– до візуального обстеження, надати у розпорядження експерта відповідну 
технічну документацію, яка містить детальний опис об’єкта дослідження та його 
складових; 

– інформацію про призначені ресурси до середнього, капітального ремонтів, 
а також граничного строку використання; 

– у випадку проведення інструментальної перевірки виробу або його 
складових надати належним чином оформлені результати перевірки; 

– належним чином завірені копії документів про проходження 
діагностичним обладнанням сертифікації та метрологічної повірки; 

При проведенні експертизи без візуального обстеження об’єкта дослідження 
необхідно надати у розпорядження експерта: 

– формуляр (паспорт) виробу, а також формуляри (паспорти) на основні 
складники, які входять до його конструкції; 

– відповідну технічну документацію, яка містить детальний опис об’єкта 
дослідження та його складових; 

– інформацію про призначені ресурси до середнього, капітального ремонтів, 
а також граничного строку використання; 

– акти технічного стану встановленого зразка на найближчу до дати оцінки 
дату; 

– у випадку, якщо на дату проведення експертизи виріб відновлений – 
надати відповідний розгорнутий кошторис витрат на його відновлення; 

– фотознімки об’єкта дослідження, бажано в електронному вигляді, тобто 
оригінали на яких не виконувалось жодних коригувань. Довідково, вирішення 
питання за кольоровими копіями низької якості або чорно-білими копіями 
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фотознімків не забезпечує дотримання повноти та об’єктивності при вирішенні 
перелічених вище питань та пов’язаних з ними завдань автотоварознавчої експертизи. 

У підсумку, можливо констатувати, вище наведено базовий перелік 
необхідного, що забезпечить надання обґрунтованої відповіді на типові питання 
товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння. Звісно, 
в окремих випадках, коли слідством або судом будуть поставлені питання 
вузької спрямованості або по одиничним (унікальним) об’єктам, перелічені 
вище переліки можуть бути доповнені з врахуванням особливостей 
поставленого завдання. 

 
 

2.38. Експертиза у сфері інтелектуальної власності 
 
Загальні положення 
Cудова експертиза з питань інтелектуальної власності – це цілеспрямована 

діяльність щодо отримання доказової інформації стосовно захисту права на 
об’єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в дослідженні судовими 
експертами на основі спеціальних знань в галузі авторського права, права на 
знаки для товарів і послуг, права промислової власності, економіки 
інтелектуальної власності, об’єктів, явищ і процесів, з метою надання 
об’єктивних і належно обґрунтованих висновків, що є або будуть предметом 
судового розгляду. 

Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є 
фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності 
створення й використання об’єктів інтелектуальної власності, їх вартість, 
завдані збитки та економічні операції щодо цих об’єктів, які мають значення для 
досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом 
застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку. 

Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності призначають, 
переважно для вирішення питань за такими категоріями спорів: 

– про визнання права на об’єкти інтелектуальної власності; 
– про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
Експертиза в сфері інтелектуальної власності є окремим видом судових 

експертиз, має підвиди в залежності від об’єктів дослідження:  
Літературних і художніх творів 
Об’єктами таких досліджень є твори літератури, мистецтва, науки; 

виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, 
хореографічних, фольклорних та інших творів. 

Об’єктами досліджень, пов’язаних з комп’ютерними програмами 
і компіляціями даних (базами даних) є комп’ютерні програми як об’єкти 
авторського права (у об’єктному/вихідному кодах), базами даних як об’єкти 
авторського права, вихідні коди комп’ютерних програм, інформація, що містить 
ознаки комп’ютерної програми (бази даних). 

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення 
Об’єктами таких досліджень є фонограми, відеограми, передачі (програми) 

організацій мовлення тощо. 
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Винаходів і корисних моделей 
Об’єктами таких досліджень є винахід, корисна модель, об’єкт 

господарської діяльності (пристрій, речовина, тощо), процес (технологія 
виготовлення, тощо). 

Промислових зразків 
Об’єктами таких досліджень є промислові зразки, промислові вироби. 
Сортів рослин 
Об’єктом досліджень цього виду судової експертизи є сорт рослин, прямим 

носієм якого є насіння й садивний матеріал. Окремі дослідження можуть 
проводитися за наявними в матеріалах справи документами, в яких містяться 
відомості про властивості та ознаки сорту, а саме: патент на сорт рослин 
і офіційний опис сорту рослин, де зазначається сукупність ознак певного сорту 
рослин, що набув правової охорони. 

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для 
товарів і послуг), географічних зазначень 

Об’єктами таких досліджень є зареєстровані знаки для товарів і послуг, 
позначення нанесені на товари, позначення, що супроводжують надання послуг, 
комерційні (фірмові найменування), доменні імена тощо. 

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій 
Об’єктами таких досліджень є раціоналізаторська пропозиція, об’єкт 

господарської діяльності у вигляді технологічних (технічних) рішень, відомості 
щодо організаційних рішень, що не кваліфіковані як раціоналізаторські 
пропозиції. 

Економічна у сфері інтелектуальної власності 
Об’єктами таких досліджень є первинні бухгалтерські документи, реєстри 

бухгалтерського обліку, документи фінансової звітності, статистична звітність 
за відповідні періоди, роздруковані та завірені електронні документи, 
організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на 
підставі законодавчих та нормативних актів, тощо. 

Завдання експертизи 
До завдань експертизи з питань інтелектуальної власності віднесено 

визначення властивостей таких об’єктів, до яких належать об’єкти промислової 
власності, об’єкти авторського права і суміжних прав, а саме: 

– при дослідженні об’єктів промислової власності вирішуються питання 
щодо властивостей цих об’єктів, а саме: знаків для товарів і послуг 
(торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень 
походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; 
комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії 
інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо; 

– при дослідженні об’єктів авторського права та суміжних прав вирішуються 
питання щодо властивостей таких об’єктів: 

– літературних та художніх творів (романів, поем, статей та інших 
письмових творів; лекцій, промов, проповідей та інших усних творів; 
драматичних, музично-драматичних творів, пантомім, хореографічних, інших 
сценічних творів; музичних творів (з текстом або без тексту); аудіовізуальних 
творів; творів живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічних 
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творів; творів ужиткового мистецтва; ілюстрацій, карт, планів, ескізів 
і пластичних творів, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; 
перекладів, адаптацій, аранжувань та інших переробок літературних або 
художніх творів; збірників творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх 
складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 

– комп’ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за 
добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної 
діяльності; 

– виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення 
тощо. 

Окрему групу становлять економічні дослідження об’єктів інтелектуальної 
власності, зокрема визначення вартості прав на перелічені об’єкти 
інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті 
порушення прав на них. 

Судові експертизи, пов’язані з авторським правом та суміжними правами 
призначають при вирішенні судом питання про порушення прав власника 
авторських прав, визнанні використання твору тощо. 

Під час досліджень, що пов’язані з комп’ютерними програмами 
і компіляціями даних (базами даних) вирішуються наступні завдання: 

– порівняння форми і змісту комп’ютерної програми; 
– визнання комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності; 
– визнання бази даних як об’єкта інтелектуальної власності; 
– визначення внутрішньої та зовнішньої форми комп’ютерної програми; 
– визнання частини комп’ютерної програми як об’єкт авторського права; 
– оцінка працездатності комп’ютерної програми; 
– оцінка функціональності комп’ютерної програми; 
– порівняння комп’ютерних програм (баз даних); 
– визнання переробок комп’ютерних програм оригінальними творами. 
Судові експертизи, пов’язані із суміжними правами призначають: 
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника суміжних 

прав; 
– при визнанні використання фонограми, відеограми, передачі (програми) 

організацій мовлення твору тощо. 
Судові експертизи, пов’язані із винаходами та корисними моделями 

призначають: 
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника винаходу або 

корисної моделі; 
– при визнанні патенту на винахід або корисну модель недійсним у зв’язку із 

порушенням прав третіх осіб; 
– при визнанні патенту на винахід та корисну модель недійсним у зв’язку із 

невідповідністю їх умовам надання правової охорони тощо. 
Судові експертизи, пов’язані із промисловими зразками призначають: 
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника промислового 

зразка; 
– при визнанні патенту на промисловий зразок недійсним у зв’язку із 

порушенням прав третіх осіб; 
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– при визнанні патенту на промисловий зразок недійсним у зв’язку із 
невідповідністю заявленого. 

Судові експертизи, пов’язані із знаками для товарів і послуг призначають: 
– при вирішенні судом питання про порушення прав власника 

зареєстрованого знаку для товарів і послуг; 
– при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із 

порушенням прав третіх осіб; 
– при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із 

невідповідністю заявленого позначення умовам надання правової охорони тощо. 
Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних 

з літературними, художніми творами тощо: 
1. Чи є об’єкт дослідження (назва) або його частина, яка може 

використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, 
зазначеними в матеріалах справи? 

2. Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може 
використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно 
з відомостями, зазначеними в матеріалах справи? 

3. Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця 
переробка творчий характер? 

4. Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей 
переклад творчий характер? 

5. Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може 
використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)? 

6. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів 
і послуг (назва 2)? 

7. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному 
(фірмовому) найменуванні (назва 2)? 

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних 
з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних): 

1. Чи мало місце відтворення комп’ютерної програми (назва 1) 
у комп’ютерній програмі (назва 2)? 

2. Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частина комп’ютерної програми 
(назва 1) переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп’ютерної програми 
(назва 2)? 

3. Чи є комп’ютерна програма (назва 1) самостійним, оригінальним твором, 
відмінним від комп’ютерної програми (назва 2)? 

4. Чи має ознаки неліцензійності використання комп’ютерної програми 
(назва)? 

5. Чи відповідає комп’ютерна програма (назва) технічному завданню чи 
технічному опису? 

6. Чи були внесені до комп’ютерної програми (назва) зміни (модифікації, 
вчинення дій, пов’язаних із функціонуванням комп’ютерної програми 
відповідно до її призначення, запис і збереження в пам’яті комп’ютера, 
виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на 
технічних засобах особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи). Якщо так, то коли саме ці зміни були внесені? 
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Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних 
з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) 
організацій мовлення: 

1. Чи має об’єкт, що досліджується, ознаки передачі (програми) організації 
мовлення? Якщо так, то які саме ознаки передачі (програми) організації 
мовлення притаманні об’єкту, що досліджується? 

2. Чи мало місце повне або часткове використання програми (передачі) 
організації мовлення (назва) у процесі діяльності особи (назва юридичної особи 
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)? 

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз, пов’язаних 
з винаходами і корисними моделями: 

1. Чи відповідає винахід за патентом (номер) умові патентоздатності 
«винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи? 

2. Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові 
патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи? 

3. Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові 
патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів заявки 
(патенту)? 

4. Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної 
моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або 
ознака, еквівалентна їй? 

5. Чи використовується у процесі (назва процесу/способу) кожна ознака 
винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за 
патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй? 

6. Чи було відомо до дати подання заявки на винахід (корисну модель) за 
патентом (номер) застосування процесу (способу) (назва)? 

7. Чи було частиною рівня техніки застосування процесу (способу) (назва) 
до дати подання заявки на винахід (корисну модель) за патентом (номер)? 

8. Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що 
сукупність суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) за патентом (номер) стала 
загальнодоступною у світі до дати подання/пріоритету заявки (номер)? 

Питання, що вирішуються при проведенні експертиз, пов’язаних 
з промисловими зразками: 

1. Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові 
патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи? 

2. Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак 
промислового зразка за патентом України (номер)? 

3. Чи містить зображення промислового зразка за патентом України №___ 
відомий в Україні твір «ААА» або його частини, що мають самостійне значення 
(назву, цитату, персонаж)?  

4. Які ознаки промислового зразка за патентом України №___, є суттєвими? 
5. Чи була сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом 

України №___, загальнодоступною у світі до дати подання заявки  
до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної  
власності»? 
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Питання, що вирішуються при проведенні експертиз пов’язаних 
з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками 
для товарів і послуг), географічними зазначеннями: 

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не 
мав розрізняльної здатності на дату (зазначити дату)? 

2. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг 
певного виду? 

3. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених 
у свідоцтві товарів і послуг або у зв’язку з ними? 

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) оманливим? 
5. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що 

може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або 
надає послугу? 

6. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами? 

7. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним 
або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх 
можна сплутати? 

8. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним 
або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна 
сплутати? 

9. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним 
або схожим з кваліфікованим зазначенням походження товарів (назва) 
настільки, що їх можна сплутати? 

10. Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) 
у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із 
зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)? 

11. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) схожим 
з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати? 

Питання, що вирішуються при проведенні економічних експертиз у сфері 
інтелектуальної власності: 

11. Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об’єкта 
права інтелектуальної власності унаслідок дій особи (назва юридичної особи або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)? 

12. Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) 
майнових прав (вказати назву об’єкта права інтелектуальної власності) станом 
на дату (вказати дату)? 

13. Чи правильно визначено суму роялті за використання об’єкта? 
14. Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити 

роботодавець (замовник) автору об’єкта права інтелектуальної власності 
(назва)? 

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені для вирішення 
судовим експертам, визначено Науково-методичними рекомендаціями з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 
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затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у 
редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5 
з подальшими змінами і доповненнями).  

Особливості призначення 
Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення 

фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може 
стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Призначаючи судову 
експертизу з дослідження, пов’язаного із захистом права інтелектуальної 
власності, судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло 
і зміст питань, що мають бути роз’яснені судовим експертом, та обсяг 
необхідних для експертного дослідження матеріалів. Суди повинні витребувати 
у сторін чи інших осіб лише ті матеріали, які дійсно необхідні для встановлення 
за допомогою спеціальних знань обставин справи.  

 
 

2.39. Психологічна експертиза 
 
Загальні положення 
Психологічна експертиза – це процес дослідження особистості підекспертної 

особи в ґенезі її буття, у статиці, у динаміці певного часового простору, 
в онтогенезі, а також, – дослідження психічних функцій і характеристик та 
психофізіологічних властивостей і особливостей підекспертної особи, зокрема й 
таких, що є відображеними у рукотворних матеріальних носіях, дослідження 
властивостей і особливостей поведінки особистості підекспертної особи, її 
індивідуально-психологічних якостей, динаміки протікання психічних процесів 
та особливостей функціонування психічних функцій. 

Предметом психологічної експертизи є психічні функції, психічні процеси, 
психічні стани, індивідуально-психологічні, психофізіологічні та соціально-
психологічні властивості й особливості особистості підекспертної особи. 

Об’єктом психологічної експертизи є особистість психічно здорової (такої, 
що не є визнаною у відповідності до закону України «Про психіатричну 
допомогу» хворою) особи у ґенезі буття, статиці, динаміці певного часового 
простору, онтогенезі, а також, її функції та характеристики, відображені 
у рукотворних матеріальних носіях (властивості поведінки, індивідуально-
психологічні якості, психічні функції, особливості плину психічних процесів). 

Психологічна експертиза також може бути часткою комплексного експертного 
дослідження, якщо в органу (особи), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив 
(ла) експерта), виникають питання, вирішення яких потребує синтезування 
спеціальних знань з різних галузей науки (приміром, найбільш поширеними 
комплексними є психолого-психіатрична, психолого-педагогічна, психолого-
авторознавча, психолого-портретна, психолого-мистецтвознавча, психолого-
лінгвістична та психолого-автотехнічна експертизи).  

Завдання, що вирішуються психологічною експертизою 
Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та 

такі їх прояви в поведінці особи, що мають юридичне значення та викликають 
певні правові наслідки. 
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Основним завданням психологічної експертизи є визначення у підекспертної 
особи: 

– індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних 
якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; 

– емоційних реакцій та станів; 
– закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та 

індивідуальних її властивостей. 
При проведенні психологічних експертиз використовуються загальновідомі 

в науковій практиці психологічні методики і такі, що пройшли державну атестацію, 
та їх авторські модифікації, що відбираються з урахуванням специфіки експертних 
досліджень і конкретних питань, поставлених перед психологічною експертизою. 

Основні предметні види психологічних експертиз: 
– психологічна експертиза з питань виявлення прихованої інформації; 
– психологічна експертиза з визначення ознак щирості/брехні в показах 

учасників процесуальних дій; 
– психологічна експертиза з установлення достовірності або ступеня 

ймовірності повідомленої досліджуваною особою інформації; 
– психологічна експертиза з виявлення примарних уявлень особи про нібито 

вчинені нею дії; 
– психологічна експертиза з виявлення прихованих спонук, мотивів, потягів, 

ваблень, нужд; 
– психологічна експертиза з перевірки повноти викладення досліджуваною 

особою інформації; 
– психологічна експертиза з установлення факту наявності, змісту і сутності 

прихованої інформації; 
– психологічна експертиза з визначення джерела отриманої досліджуваною 

особою інформації; 
– психологічна експертиза процесу спілкування особи в ситуації 

процесуальної дії; 
– психологічна експертиза комунікативної діяльності особи, зафіксованої 

у відеозапису; 
– психологічна експертиза з виявлення орієнтувальної інформації, 

необхідної для конструювання версій розслідування певних подій; 
– психологічна експертиза з виявлення віктимологічних ознак особистості 

жертви у справах, пов’язаних із насильницькими злочинами; 
– психологічна експертиза з психолого-криміналістичного моделювання 

особистості ймовірного злочинця; 
– психологічна експертиза зі складання психологічного портрету особи; 
– психолого-лінгвістична експертиза (комплексна); 
– психолого-почеркознавча експертиза (комплексна); 
– психолого-автотехнічна експертиза (комплексна); 
– психолого-педагогічна експертиза (комплексна); 
– психологічна експертиза комунікативної діяльності особи, зафіксованої 

у матеріалах відеозапису слідчих дій; 
– психологічна експертиза з визначення в інформаційній продукції ознак 

пропаганди чи закликів до вчинення протиправних дій; 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    351    — 

– психологічна експертиза з установлення ступеню осудності особи; 
– психологічна експертиза з установлення факту та ступеню здатності особи 

усвідомлювати й контролювати власні дії при укладанні договірних відносин чи угод; 
– психологічна експертиза особистості у справах про визнання угоди 

недійсною; 
– психологічна експертиза з виявлення ознак наслідків здійснення 

психологічного впливу на особу з метою зміни її поведінки; 
– ситуативна психологічна експертиза обставин злочину; 
– психологічна експертиза з визначення в інформаційній продукції ознак 

насилля і жорстокості та віктимологічних ознак у поведінці жертви; 
– психологічна експертиза з визначення ознак віднесення друкованої, 

аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також, переданих та 
отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що 
пропагує культ насильства та жорстокості; 

– психологічна експертиза з установлення орієнтовного розміру спричиненої 
моральної шкоди; 

– психологічна експертиза з установлення віку; 
– посмертна психологічна експертиза з визначення психічного стану 

особистості з метою: 
– установлення ступеню здатності особи усвідомлювати й контролювати 

власні дії у період її життя, що передував смерті; 
– установлення суїцидальної предиспозиції при вчиненні акту самогубства. 
Експертне супроводження статті 166 КК України (злісне невиконання 

батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по 
догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, 
що спричинило тяжкі наслідки у вигляді педагогічної занедбаності). 

Психологічна експертиза з установлення психологічного віку та психічного 
розвитку дитини. 

Психологічна експертиза з визначення істинних мотивів вчинення 
правопорушень дітьми. 

Експертне супроводження кримінальних проваджень стосовно статевої 
недоторканості дітей. 

Психологічна експертиза у справах щодо заподіяння моральних страждань 
особі та відшкодування моральної шкоди. 

Превентивна психологічна діагностика причин виникнення й розвитку 
девіантної чи делінквентної поведінки у дітей і підлітків. 

Превентивна психологічна діагностика різних видів залежностей у дітей 
і підлітків. 

Превентивна психологічна діагностика ознак соціопатії у дітей та підлітків. 
Психологічна експертиза в межах судових проваджень, що стосуються 

розподілу дітей між батьками при розлученні.  
Психологічна експертиза з визначення факту та рівню відповідності, 

схожості, конгруентності чи співпадіння індивідуально-психологічних 
поведінкових маркерів осіб, зафіксованих на відео. 

Психологічна експертиза комунікативної взаємодії між особами, 
зафіксованої у матеріалах відеозапису з камери зовнішнього спостереження. 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    352    — 

Психологічна експертиза розвитку неповнолітніх в ході розгляду справ 
в цивільному судочинстві. 

Психологічна експертиза у справах про злочини, пов’язані зі злісним 
невиконанням обов’язків по догляду за дитиною. 

Орієнтовний перелік вирішуваних психологічною експертизою питань: 
1. Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа? 
2. Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, що 

суттєво вплинули на характер її протиправних дій або злочину чи злочинних дій 
(зазначається, що саме має значення для органу (особи), який (яка) призначає 
експертизу (залучає експерта): підвищена агресивність, підкореність, жорстокість, 
нерішучість, етичні орієнтації, соціальні установки, мотиваційна сфера)? 

3. Які психологічні особисті якості та провідні мотиваційні чинники 
поведінки має підекспертна особа? У якому зв’язку вони перебувають 
з обставинами справи? 

4. Чи могли індивідуально-психологічні особливості підекспертної особи 
суттєво вплинути на її поведінку під час скоєння нею протиправних дій (або 
злочину)? 

5. Який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа у злочинній 
групі (лідер, підвладний, ведений тощо) і чи це зумовлено її індивідуально-
психологічними властивостями та особливостями соціально-психологічної 
структури злочинної групи (злочинного угруповання)? 

6. Які особливості мають психологічні чинники сексуально-насильницької 
поведінки підекспертної особи (у справах про статеві злочини)? 

7. Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, що 
суттєво вплинули на характер її свідчень у справі? 

8. Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості 
батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох із них), особливості їх виховної 
поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття 
благополуччя дитини? 

9. Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного з батьків на 
психологічний стан та розвиток дитини? 

10. Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку 
батьків та інших дорослих? 

11. Чи є у підекспертної особи зміни в емоційному стані, індивідуально-
психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному 
функціонуванню її як особистості і виникли внаслідок впливу певних обставин 
(зазначити обставини: безпідставне обвинувачення, незаконне позбавлення волі, 
наклеп, образа, заподіяння шкоди її громадським інтересам тощо)? 

12. Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для 
особи (прізвище, ім’я та по батькові)? Якщо так, то чи завдані особі (прізвище, 
ім’я та по батькові) страждання (моральна шкода)? 

13. Чи спричинені особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждання 
(моральна шкода) за умов ситуації (зазначаються умови ситуації), що 
досліджуються у справі? Якщо особі (прізвище, ім’я та по батькові) завдані 
страждання (моральна шкода), який можливий розмір становить грошова 
компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)? 
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14. Чи спроможна підекспертна особа з урахуванням її вікових 
особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, 
рівня розумового розвитку та умов мікросоціального середовища (залежність, 
погроза, омана тощо) усвідомлювати реальний зміст власних дій та повною 
мірою свідомо керувати ними і передбачати їх наслідки? 

15. Чи здатна підекспертна особа з урахуванням її емоційного стану, 
індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку 
правильно сприймати обставини, що мають значення у справі, і давати про них 
відповідні показання? 

16. Чи мали суттєвий вплив індивідуально-психологічні особливості та 
емоційний стан підекспертної особи на її поведінку в аварійній ситуації  
(у справах щодо керування транспортом або механізмами й автоматизованими 
системами на виробництві тощо)? 

17. Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій 
в емоційному стані (і в якому саме (сильний страх, пригніченість, розгубленість, 
відчай, емоційний стрес, фрустрація тощо), що суттєво вплинув на її свідомість 
і поведінку (або згідно зі справою на діяльність, виконання професійних обов’язків)? 

18. Чи перебувала підекспертна особа в стані вираженого емоційного 
збудження або емоційного напруження, що може розглядатися як психологічна 
підстава стану сильного душевного хвилювання? 

19. Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій 
у стані фізіологічного афекту як психологічної підстави сильного душевного 
хвилювання? 

20. У якому емоційному стані перебувала підекспертна особа в період, який 
передував її самогубству? 

21. Чи виник емоційний стан підекспертної особи в період, який передував її 
самогубству, унаслідок дій певної особи (зазначити: насильство, дії, які 
кваліфікуються як погрози, жорстоке ставлення чи систематичне приниження 
людської гідності тощо)? 

22. Чи здатна підекспертна особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, 
індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану, правильно 
розуміти характер та значення скоюваних з нею дій та здійснювати опір  
(у справах про статеві злочини)? 

23. Чи здатна підекспертна особа з урахуванням рівня її розумового розвитку 
та індивідуально-психологічних особливостей розуміти характер і фактичний 
зміст власних дій, керувати ними та передбачати їх наслідки? 

24. Чи має підекспертна особа відхилення у психічному розвитку, які не є 
виявами психічного захворювання? Якщо має, то якими саме є ці ознаки? 

25. Чи вплинули (і яким чином) індивідуальні властивості психічних 
процесів підекспертної особи (зазначити залежно від того, що має значення 
у справі: пам’ять, увага, сприймання, мислення, особливості емоційних реакцій) 
чи функціонування сенсорних процесів (зір, слух, нюх тощо) на адекватність 
сприйняття нею особливостей та змісту ситуації (зазначити наявні ознаки 
ситуації, що досліджується у справі), на їх відтворення у показаннях? 

26. Чи використовувались при проведенні семінарів та інших масових 
заходів, що проводили представники організації (зазначити якої), будь-які 
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методи психологічного впливу на свідомість та поведінку присутніх? Якщо так, 
то які саме та в якій формі? 

27. Чи формувався у потерпілих стан психологічної омани щодо цілей 
організації? Чи спонукались потерпілі до певної поведінки (вказати, якої саме)? 

28. Чи міг психологічний вплив, якщо такий мав місце, суттєво змінити 
вільне волевиявлення учасників комунікативного процесу? 

29. Чи міг психологічний вплив призвести до дій осіб без осмислення їх 
можливих наслідків та у заданому обвинуваченими напрямку? 

30. Чи була ситуація, що пов’язана з перебуванням осіб у зазначеній 
організації, психотравмувальною для них? Якщо так, то в чому саме полягав її 
психотравмувальний зміст? 

31. Чи є методи психологічного впливу (якщо такі використовувались 
в організації) психологічно руйнівними для психіки учасників комунікативного 
процесу? Якщо так, то до яких наслідків вони призвели? 

32. Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки 
та обставин подій (за матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за 
участю цієї особи)? 

33. Яка психологічна характеристика комунікативної діяльності особи 
(прізвище, ім’я та по батькові) у процесі відтворення нею подій (вказати, яких 
саме) під час проведення (вказати дату) за її участю слідчої дії (за матеріалами 
відеозапису зазначеної слідчої дії)? 

34. Чи наявні в поведінці особи психологічні особливості, властиві для 
самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій під час 
проведення за її участю відповідної слідчої дії? 

35. Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин подій (дата 
проведення) за участю особи (прізвище, ім’я та по батькові) ознаки здійснення 
на неї психологічного впливу з боку осіб, які брали участь у проведенні даної 
слідчої дії? 

36. Які індивідуально-психологічні особливості має особа (прізвище, ім’я та 
по батькові)? 

37. Яка особистісна значимість для особи обставин, за яких була укладена 
угода? 

38. У якому емоційному стані була особа під час укладання угоди? 
39. Чи здатною була особа з урахуванням визначених обставин повною 

мірою вільно та усвідомлено приймати рішення та реалізовувати його своїми 
діями? 

40. Чи здатна була особа, з урахуванням визначених обставин, 
усвідомлювати – і якою мірою – фактичний зміст власних дій та їх наслідків? 

41. Чи здатна була особа повною мірою прогнозувати наслідки власних дій? 
42. Чи здатна була особа повною мірою усвідомлено приймати рішення, 

адекватне ситуації, та повною мірою усвідомлено реалізовувати його? 
Відповідно до особливостей конкретних обставин справи вирішувані 

психологічною експертизою питання у разі потреби узгоджуються органом 
(особою), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), при 
консультуванні з експертом з метою їх компонування у доцільні для справи 
блоки. 
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Психологічна експертиза із використанням поліграфу 
Використання комп’ютерного поліграфу при проведенні судових 

психологічних експертиз загалом підпорядковане методології судово-експертної 
діяльності і, крім того, використовує власні, притаманні тільки цьому 
дослідженню науково обґрунтовані методи.  

Метою проведення психологічних експертиз із використанням 
комп’ютерного поліграфу є виявлення значимих психофізіологічних реакцій 
людини на пред’явлений їй психологічний стимул, що дозволяє установити 
рівень та психологічну природу усвідомленості чи обізнаності людини 
у змістовному полі інформаційних патернів (установок), які вона продукує або 
репродукує, а також, визначити психологічний характер викладення людиною 
інформації як підґрунтя для подальшої її правової кваліфікації. 

За структурою процедура проведення психологічної експертизи 
з використанням поліграфу складається з наступних змістовних модулів:  

– психологічний аналіз обставин, викладених у межах провадження (криміналь-
ного, цивільного та ін.), та питань, що поставлені на вирішення експертизи; 

– підготовка тестового опитувальника 
– передтестова психодіагностична бесіда; 
– функціональне психодіагностичне дослідження (тестування) із 

використанням поліграфу; 
– психодіагностичне дослідження індивідуально-психологічних 

особливостей підекспертної особи; 
– узагальнення отриманих результатів, підведення підсумків та оформлення 

висновку.  
Психологічна експертиза з використанням поліграфу проводиться винятково 

за умов добровільної згоди підекспертної особи.  
Об’єктом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного 

поліграфу є людина як носій психофізіологічних проявів перебігу психічних 
процесів особистості, що пов’язані зі сприйняттям, збереженням і наступним 
відтворенням особою інформації про будь-які події чи обставини, а також, 
матеріальні носії інформації, які за змістом відображають функції пізнавальних, 
вольових чи емоційних процесів у вигляді провідних психічних станів людини. 

Родовим об’єктом функціональних психодіагностичних досліджень 
з використанням комп’ютерного поліграфу при проведенні психологічних 
експертиз є особистість людини. 

Спеціальним об’єктом психологічних експертиз із використанням 
комп’ютерного поліграфу є особистий мнемічний досвід людини. 

Предметом психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу 
є психофізіологічні реакції людини (особистості), що нею проявляються у відповідь 
на пред’явлені їй психологічні стимули, що відображають зміст конкретного 
інформаційного патерну (подію, обставини чи їх деталі). 

Основні завдання, що вирішуються при проведенні психологічних досліджень із 
використанням комп’ютерного поліграфу у межах судових психологічних експертиз: 

– виявлення у свідомості людини мнемічних (ідеальних) слідів, що свідчать 
про наявність сенсорного досвіду особистості стосовно фактів, обставин і подій, 
що підлягають експертному дослідженню; 
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– установлення відповідності чи невідповідності змістовної частини 
суб’єктивного відображення психологічних установок особистості її наявному 
сенсорному досвіду. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань при проведенні психологічних 
досліджень із використанням комп’ютерного поліграфу у межах психологічних 
експертиз:  

1. Чи виявляються в ході психологічного дослідження з використанням 
комп’ютерного поліграфу у ОСОБИ психофізіологічні реакції, що свідчать про 
те, що …? 

2. Чи відповідає зміст висловлювань, свідчень або показів ОСОБИ (тобто, – 
вербалізовані та зафіксовані на матеріальних носіях інформації відображення 
психологічних установок особистості), її наявному сенсорному досвіду? 

Особливості призначення психологічних експертиз 
Для проведення психологічної експертизи орган (особа), який (яка) 

призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), надає експерту можливість 
психологічного обстеження підекспертної особи та матеріали справи. 

Для проведення психологічної експертизи (з огляду на вік підекспертної 
особи та виходячи з питань, поставлених перед експертом) експерту необхідно 
надати: медичну документацію, особову справу, шкільні характеристики 
і характеристики з місця роботи, свідчення співучнів, педагогів, колег, друзів, 
знайомих, родичів та інших людей, з якими підекспертна особа близько 
спілкувалася. У свідченнях рідних та близьких повинні бути відображені 
особливості її розвитку та поведінки, умов життя, оточення, притаманні їй 
схильності, захоплення, інтереси. За наявності також надаються щоденники, 
листи, зразки творчості підекспертної особи. 

Органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), 
особливу увагу слід приділити свідченням або відомостям про особливості 
поведінки підекспертної особи у проблемних ситуаціях (конфлікти, покарання, 
втрати тощо) та свідченням про особливості її емоційного стану в певних 
обставинах (безпосередньо у момент подій, у час, що передував подіям, а також 
після їх завершення). 

Під час проведення психологічної експертизи досліджуються автентичні 
показання, тобто такі, що не залежать від будь-якого стороннього впливу або 
примусу. 

 
 

2.40. Мистецтвознавча експертиза 
 
Загальні положення 
Мистецтвознавча експертиза це процес дослідження наявності або 

відсутності можливості віднесення твору до спадщини того чи іншого автора, 
визначення ступеня збереження об’єкта, наявності або відсутності 
реставраційних робіт, визначення художнього рівня, належності до певного 
періоду часу й вартості та іншого, тобто визначає ознаки, за якими експерт може 
відповісти на питання: чи належить досліджуваний об’єкт до культурних 
цінностей, що мають історичне, художнє, наукове або етнографічне значення. 
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Предметом судової мистецтвознавчої експертизи є фактичні дані, що 
мають значення для справи й пов’язані з визначенням культурної цінності, 
матеріальної вартості мистецького твору, відповідності його змісту та ідейного 
спрямування встановленим нормам суспільної моралі, що отримуються на 
основі використання спеціальних знань із мистецтвознавства, культурології, 
історії, соціології, етики, етнографії та інших наук. 

Об’єктами судової мистецтвознавчої експертизи є твори образотворчого 
(живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (професійного й 
народного) мистецтва, предмети антикваріату, стародруки, музичні інструменти, 
предмети нумізматики, фалеристики, боністики, геральдика та вексилологія 
(герби, прапори); друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографії, тощо. 

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є: 
– проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення 

роботи, приналежність до певної школи тощо); 
– визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності 

та стану твору; 
– визначення оціночної або страхової вартості твору; 
визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист 

суспільної моралі.  
Питання, що вирішуються при проведенні судових мистецтвознавчих 

експертиз: 
1. Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською роботою), 

копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною від імені 
автора? 

2. Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва? 
3. Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)? 
4. Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується? 
5. Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ 

насильства та жорстокості? 
6. Чи є наданий на дослідження твір автентичним? 
7. Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, 

що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове значення? 
8. Чи має інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях 

інформації, порнографічний характер? 
9. Чи належать надані на дослідження предмети до продукції 

порнографічного характеру? 
10. Чи мають місце в наданому на дослідження творі (літературному, 

кінематографічному, театральному, видовищному) сцени порнографічного 
характеру? 

11. Чи належить інформація, що міститься на наданих на дослідження 
носіях, до дитячої порнографії? 

12. Чи містить наданий на дослідження об’єкт зображення комуністичної 
символіки? 

13 Чи містить наданий на дослідження об’єкт зображення націонал-
соціалістичної (нацистської) символіки? 
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Особливості призначення судової мистецтвознавчої експертизи 
Якщо перед експертом ставиться питання про вартість твору, у документі 

про призначення експертизи (залучення експерта) обов’язково зазначається 
період (час), станом на який необхідно вирішити поставлене питання. 

На експертизу може бути поставлене питання щодо дослідження творів 
мистецтва у разі їх відсутності. У таких випадках у документі про призначення 
експертизи (залучення експерта) зазначається про відсутність об’єкта та 
вказуються матеріали справи, на підставі яких повинна проводитись експертиза.  

 
 

2.41. Військова експертиза 
 

Загальні положення 
Предметом судової військової експертизи є встановлення судовим військовим 

експертом фактів (суджень про факти) по визначених слідчим або судом питаннях 
щодо порядку роботи (дій або бездіяльності) органів військового управління 
(командирів та начальників) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення 
сектору безпеки і оборони, які виконують згідно чинного законодавства покладені 
на них службові обов’язки (посадові інструкції). 

Об’єктом є матеріальні носії доказової інформації, що зібрані й надані 
слідчим або судом на судову військову експертизу. 

Основними завданнями військової експертизи є: 
– встановлення обставин застосування та дій військових формувань; 
– встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, 

загибелі людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 
гвардії України та інших представників міністерств і відомств, цивільного 
населення), втрати озброєння, військової техніки, об’єктів державної влади та 
інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування військових 
формувань;  

– встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам 
керівних документів (покладених обов’язків). 

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються: 
1. Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності держави та 

боєздатності Збройних Сил України рішення про ліквідацію (розформування, 
скорочення) окремих родів військ, з’єднань, військових частин та підрозділів? 

2. Яким чином було організовано керівником (командиром, начальником) 
отримання інформації (її джерел) від міжвідомчих органів щодо обстановки 
у районі ведення бойових (спеціальних) дій? 

3. На яких посадових осіб (командирів, начальників) було покладено 
підготовку підрозділів, що залучалися до виконання бойових завдань, та 
здійснення контролю за їх готовністю та відповідність їх покладання вимогам 
керівних документів? 

4. Яким чином здійснювалося забезпечення бойових дій за видами 
забезпечення? Чи були складені плани забезпечення військ (сил) за видами 
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забезпечення для угрупувань, що були задіяні до виконання поставленого 
завдання? 

5. Яким чином здійснювалося забезпечення підрозділів, які були визначені 
для виконання бойових завдань? 

6. Які нормативні (керівні) документи застосовувались при плануванні та 
організації бойових дій? 

7. Чи відповідали вимогам нормативних (керівних) документів, а також 
обстановці бойові документи (плани) за видами забезпечення частин та 
підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання? 

8. Чи перебувають виявлені порушення у причинно-наслідковому зв’язку 
з настанням тяжких наслідків, які призвели до загибелі військовослужбовців 
(працівників) та інших осіб, втрати озброєння та військової техніки? Якщо так, 
то які саме та чиїми діями (бездіяльністю) вони спричинені? 

9. Які дії (бездіяльність) керівництва (командирів, начальників) призвели до 
потрапляння в оточення частин та підрозділів, які залучалися до виконання 
бойового завдання у районі ведення бойових дій? 

10. Яким чином та ким саме (керівниками, командирами, начальниками) 
визначалася можлива загроза оточення частин та підрозділів, які залучалися до 
виконання бойового завдання у районі ведення бойових дій? 

11. Які заходи вживалися з метою запобігання оточенню та виведенню 
з оточення частин та підрозділів, які були задіяні до виконання бойових завдань 
та потрапили в оточення? 

12. Яким чином була організована взаємодія у районі ведення бойових дій 
між підрозділами Служби безпеки України, Збройних Сил України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та 
іншими військовими формуваннями та державними органами влади? 

13. Яким чином було організовано вихід (прорив, відхід) частин підрозділів 
з оточення, хто саме здійснював забезпечення виходу (прориву, відходу) 
зазначених частин та підрозділів? 

14. Чи був виконаний передбачений нормативними актами порядок 
опрацювання, коригування та виконання бойових завдань? 

15. Чи відповідають нанесені графічні зображення на робочих картах 
командирів усіх рівнів поставленим завданням з ведення бойових дій 
(виконання бойових завдань)? 

16. Яким чином проводились фіксація участі у бойових діях (на усіх рівнях) 
та відображення щоденної звітності військових формувань перед керівництвом 
антитерористичної операції? 

17. Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб оперативній 
обстановці, що склалась на момент виконання бойового завдання? 

18. Дії (бездіяльність) яких посадових осіб, що здійснювали планування та 
проведення операції щодо розгрому незаконних збройних формувань 
(противника), перебувають у причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків, 
що призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, 
втрати озброєння та військової техніки? 
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2.42. Судово‐ветеринарна експертиза 
 
Загальні положення 
Судово-ветеринарна експертиза призначається у справах про порушення 

ветеринарних правил, незаконне полювання, незаконний рибний, тваринний або 
інший добувний промисли, службові злочини (злочинна недбалість, 
зловживання службовим становищем тощо), розкрадання майна та деяких 
інших.  

Основними завданнями судово-ветеринарної експертизи є: 
– оцінювання тяжкості спричинених пошкоджень, ступеня розладу здоров’я 

живих тварин, втрати їх продуктивності, оцінка своєчасності та повноти 
проведення лікувально-профілактичних, протиепізоотичних, санітарно-
гігієнічних, карантинних заходів тощо; 

– встановлення насильницької смерті внаслідок вогнепальних пошкоджень, 
отруєння чи інших причин; 

– оцінювання своєчасності та повноти проведення заходів, передбачених 
чинним ветеринарним законодавством; комплексні ветеринарно-товарознавчі 
дослідження живих тварин; 

– вирішення питань у сфері технології тваринництва та ветеринарної 
медицини; 

– дослідження фактичних даних, що мали місце під час догляду, лікування, 
профілактичних заходів та вибракування тварин (своєчасність та адекватність 
надання ветеринарної допомоги тварині; відповідність дій фахівця вимогам 
ветеринарної медицини під час проведення лікувальних і профілактичних 
заходів); 

– встановлення відповідності ветеринарних документів чинному 
законодавству України. 

Зазначена експертиза дає можливість встановлювати правильність 
і своєчасність проведення протиепізоотичних і санітарно-зоогігієнічних заходів, 
своєчасність надання допомоги тваринам та їх лікування, правильність 
утримання тварин, придатність кормів та харчових продуктів.  

Об’єктами дослідження цього виду експертизи є: 
– тварини живі (свійські, дикі, мисливські, зоопаркові (екзотичні)); 
– трупи тварин (анатомічно-цілі, фрагментовані, скелетизовані); 
– сировина для ветеринарно-біологічної промисловості (ендокринна, 

ферментна, спеціальна, кишкова, шлункова); 
– корми тваринного походження, кормові добавки; 
– речові докази (послід, блювотні маси тварини тощо); 
– документи (матеріали досудових розслідувань і судових справ (протоколи 

розтину, акти епізоотичного обстеження господарства, журнал реєстрації 
і лікування хворих тварин, журнал видачі ветеринарних документів, декларація 
виробника, експлуатаційний дозвіл тощо)). 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань: 
1. Яка причина смерті тварини? 
2. Який ступінь тяжкості спричинених ушкоджень тварини? 
3. Який механізм утворення ушкоджень тварини? 
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4. Яка давність виникнення ушкоджень тварини, труп якої було досліджено? 
5. Якими є ушкодження тварини, труп якої було досліджено, прижиттєвими 

чи посмертними? 
6. Який причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженнями і причиною 

смерті тварини, труп якої було досліджено? 
7. Який час могла жити після отримання ушкоджень тварина, труп якої було 

досліджено? 
8. Чи була здатна при житті після отримання травм самостійно 

переміщуватись тварина, труп якої було досліджено? 
9. Які ускладнення здоров’я виникли від дії нанесених травм, чи спричинили 

вони страждання перед смертю тварини, труп якої було досліджено? 
10. Від якої отрути настала смерть тварини? 
11. Яким шляхом отруту введено в організм тварини (через рот, легені, 

неушкоджену шкіру чи ін’єкцією) та у якому вигляді (порошок, таблетки, 
рідина, розчин, газ)? 

12. Яким способом отрута могла потрапити до організму тварини (з кормом, 
водою, як ліки або як протиотрута)? 

13. Яка концентрація отрути в організмі тварини? 
14. Як швидко настала смерть тварини після введення отрути? 
15. Якщо отруту виявлено у трупному матеріалі, чи потрапила вона 

в тканини після смерті тварини? 
16. Чи пов’язана причина смерті тварини з виявленими отрутами? 
17. Чи є виявлена отрута в організмі тварини лікарським препаратом і чи 

пов’язана наявність отрути з наданням ветеринарної допомоги тварині? 
18. Чи пов’язане отруєння тварини з прийомом корму і води? 
19. Чи свідчить характер травм про наявність дії певних (фізичних, хімічних, 

біологічних тощо) чинників зовнішнього середовища? 
20. Які прижиттєві захворювання або інші чинники могли спричинити 

настання смерті? 
Перед судово-ветеринарною експертизою можуть ставитись й інші питання. 
У справах, порушених у зв’язку із загибеллю великої кількості тварин або їх 

вимушеним забоєм, на вирішення експертизи ставляться такі питання:  
1. Яка причина загибелі (захворювання) тварини? Якщо мало місце 

інфекційне захворювання, то яке саме? 
2. Чи своєчасно і правильно вжито заходів щодо хворих тварин? 
3. Чи були порушені і в чому конкретно умови утримання тварин (наприклад 

молодняка крупної рогатої худоби)? 
4. Що призвело до загибелі (захворювання) тварин? 
5. Хто із службових осіб мав забезпечити дотримання певних ветеринарно-

санітарних правил? 
У справах, порушених у зв’язку із захворюванням, голодуванням, 

виснаженням і загибеллю тварин, що стало наслідком недоброякісності або 
нестачі кормів, експертам ставляться такі питання: 

1. Що було причиною виснаження тварин? 
2. Внаслідок використання якого корму мали місце захворювання або 

загибель тварин? 
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3. Чи дотримувалися належні умови зберігання, виготовлення кормів, чи є 
захворювання наслідком годування тварин зіпсованими, неякісними кормами? 

4. Які порушення правил виготовлення, зберігання кормів або режиму 
годування призвели до загибелі (захворювання) тварин? 

5. Чи правильно були встановлені раціони та режим годування тварин? 
6. Чи була надана необхідна ветеринарна допомога, і чи можливо було 

врятувати тварин від загибелі? 
Можливою причиною захворювання або загибелі тварин є їх неправильна 

експлуатація. Для встановлення цього факту експертиза вирішує такі питання: 
1. Чи відповідає фізичне навантаження, яке мало місце при експлуатації 

тварин, їх фізіологічним можливостям? 
2. Що призвело до захворювання? 
3. Які й ким допущені порушення режиму експлуатації та відпочинку 

тварини, що захворіла або загинула? Як ці порушення впливали на стан здоров’я 
тварини? 

4. Чи могла особа, яка доглядала за твариною, помітити погіршення стану 
здоров’я тварини, і яких заходів вона мала вжити для недопущення загибелі 
тварини? 

У випадках отруєння тварин хімічними речовинами, що застосовуються 
в сільському господарстві, з’ясуванню підлягають такі питання: 

1. Чи є загибель (захворювання) тварини наслідком отруєння? 
2. Коли і внаслідок чого сталося отруєння тварини? 
3. Якою отрутою отруєна тварина, і де ця речовина застосовується? 
4. Яким шляхом отрута потрапила в організм тварини? 
До компетенції судово-ветеринарної експертизи входить також вирішенім 

питань, що стосуються харчових продуктів, зокрема: про дотримання правил 
ветеринарно-санітарного нагляду при забої худоби, випуску м’яса, його 
зберіганні та реалізації; встановлення походження м’яса від хворих або загиблих 
тварин, визначення м’яса видів тварин; з’ясування причин харчових 
захворювань, викликаних вживанням продуктів тваринного походження 
(токсикоінфекцією). 

Залежно від специфіки питань, які підлягають розв’язанню при проведенні 
судово-ветеринарної експертизи, можуть проводитись комплексні ветеринарно-
зоотехнічні, ветеринарно-орнітологічні, ветеринарно-іхтіологічні та інші 
експертизи. 

Як експерти можуть залучатися ветеринарні лікарі, викладачі ветеринарних 
факультетів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, наукові 
співробітники ветеринарних науково-дослідних інститутів, спеціалісти 
Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Держпродспоживслужби України. У проведенні комплексних експертиз можуть 
брати участь епізоотолог, патологоанатом, паразитолог та інші фахівці. 
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2.43. Гемологічна експертиза 
 
Загальні положення 
Предметом гемологічної експертизи є фактичні дані щодо об’єктів 

дослідження та документація, яка надає всебічну інформацію щодо об’єктів 
гемологічної експертизи. 

Об’єктами гемологічної експертизи є дорогоцінне каміння першого-
четвертого порядку, дорогоцінне каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінне каміння (першого та другого порядку), декоративне каміння та 
вироби з нього, ювелірні вироби зі вставками каміння та сировина (алмазна, 
бурштинова тощо). 

Завдання, що вирішуються гемологічною експертизою 
Основними завданнями експертизи дорогоцінного каміння є визначення: 
– класифікаційних характеристик каміння (виробів з каміння та вставок 

з каміння в ювелірних виробах); 
– якісних характеристик каміння, виробів з каміння та ювелірних виробів зі 

вставками з каміння; 
– походження каміння; 
– облагородження каміння; 
– країни походження для бурштину; 
– родовища декоративного каміння; 
– відповідності маркування каміння його дійсним товарним 

характеристикам; 
– відповідності маркування та пакування виробів з каміння нормативно-

технічній документації; 
– відповідності якості виробів з каміння стандартам, технічним умовам. 
Питання, що вирішуються при проведенні судових гемологічних експертиз: 
1. Чи є каміння, зразки якого надано для дослідження, дорогоцінним, 

декоративним, природним, синтетичним чи імітацією? Якщо так, – яким саме? 
2. Які якісні характеристики зразків каміння, наданого для дослідження? 
3. Яким є походження зразків каміння, наданого для дослідження? 
4. З якого родовища було видобуто декоративне каміння, надане для 

дослідження? 
5. Яка країна походження бурштину, наданого для дослідження? 
6. Чи піддавались зразки каміння, наданого для дослідження, 

облагородженню? 
7. Яка вартість каміння, наданого для дослідження? 
8. Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам 

каміння? 
9. Чи відповідає якість виробу з каміння вимогам стандартів, технічних умов 

за органолептичними показниками? 
Перед гемологічною експертизою можуть ставитись й інші питання. 
Умовою проведення експертизи є надання об’єктів дослідження (каміння, 

виробів з каміння, ювелірних виробів зі вставками з камінням). 
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2.44. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія) 
 
Загальні положення  
Криміналістична одорологія являє собою систему знань про запахи, носії 

запахів і науково обґрунтовані прийоми, технічні засоби, рекомендацій 
з виявлення, аналізу, вилученню та зберігання запахових слідів, з метою 
подальшого їх використання у кримінальному судочинстві. 

Властивості запаху, механізм його утворення та сприйняття здавна цікавили 
вчених. Загальновідомо, що нюх тварин, комах, риб вельми абсолютно і значно 
перевершує за тонкощі сприйняття нині існуючі прилади. Тому, тварин нерідко 
використовують для виявлення і розпізнання запахів, приміром, розвідки 
покладів корисних копалин, виявлення несправностей у газопроводах за слідами 
витоку газу, пошук предметів, що є джерелами запаху тощо. 

Розкриття таємниць живих аналізаторів дозволяє за їх подобою 
конструювати штучні детектори запаху на основі методів фізико-хімічного 
аналізу (мас-спектрометрії, газової та паперової хроматографії, хроматомас-
спектрометрії, інфрачервоної спектрометрії тощо) й створювати прилади, що 
дозволяють виробляти найтонші аналітичні дослідження газоподібних тіл. 

Галузь криміналістики, що досліджує природу та механізм утворення 
запахових слідів, засоби, методи їх виявлення та використання, має назву 
одорологія (від латинського Odor – запах, відчуваю запах, і грецького Logos – 
вчення, наука, у буквальному розумінні – наука про запах). 

Предметом криміналістичної одорології є фактичні дані, що 
встановлюються у ході проведення досліджень запахових слідів людини. 

Залежно від способів вилучення, аналізу та реєстрації запахів 
криміналістичну одорологію поділяють на кінологічну та інструментальну – 
ольфактроніку (від лат. Olfactus – запах).  

В інструментальній одорології, як аналізатор застосовуються фізико-хімічні 
прилади, здатні виділяти спектр пахучих речовин, реєструвати його у вигляді 
ольфактрограми і детектувати з високою чутливістю окремі компоненти виділень 
людини. У кінологічній одорології, як аналізатор пахучих речовин, використовується 
орган нюху спеціально підготовленої службового собаки (собаки-детектора). 

Об’єктом одорологічної експертизи, у фізичному розумінні, є запаховий 
слід – це частки (молекули) якої-небудь речовини, яка перебуває 
у газоподібному стані. Запаховий слід виникає внаслідок безперервного 
переходу тіла з твердого або рідкого стану в газоподібний. Відокремлені 
молекули, які знаходяться в оточуючому нас середовищі, змішуються 
з молекулами повітря і утворюють газоподібний слід. 

Значення одорологічних слідів в оперативно-розшукової діяльності важко 
переоцінити. Запах людини, на думку фахівців, є його хімічної «підписом», він 
глибоко індивідуальний, це пов’язано з унікальність генотипу людини. 
Індивідуальний людський запах легко проникає в одяг, взуття та довго 
утримується (практика свідчить, що запах, взятий з місця події, зберігається 
протягом декількох років). Використання інформації, що міститься в запахах, 
у ряді випадків дозволяє успішно розкривати складні злочини, що 
здійснюються, як правило, без свідків. 
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Запахові сліди в криміналістичному аспекті характеризуються такими 
властивостями: 

– безперервність механізму утворення слідів – тобто при наявності джерела 
і відповідних зовнішніх умов запаховий слід утворюється безперервно до тих 
пір, поки існує джерело, на відміну від трасологічних слідів, виникнення яких 
відбувається в основному одночасно. Звідси можливість виявлення слідів 
залежить від кількості пахучої речовини в джерелі і зовнішніх умов, в яких 
відбувається утворення слідів; 

– рухливість структури – внутрішній стан речовини сліду, відсутність 
зв’язку між його молекулами, їх постійне хаотичний рух і перемішування між 
собою і частками середовища. Звідси інтенсивність запаху посилюється поблизу 
джерела і його максимальна концентрація буде у безпосередній близькості від 
поверхні джерела запаху. В обмеженому обсязі (скляній ємності) запаховий слід 
буде представляти однорідну суміш в будь-якій частині ємності, тому 
послідовне збільшення концентрації запахової речовини в одиниці об’єму 
свідчить, що приймач рухається у напрямку знаходження джерела запаху; 

– розповсюдженість – властивість запахового сліду розосереджуватися 
в ємності або просторі, тобто зменшувати або збільшувати свій обсяг й, таким 
чином, змінювати концентрацію запахової речовини в одиниці об’єму. 
Напрямок та швидкість руху запахового сліду залежать від переміщення 
повітря. Звідси послідовне збільшення концентрації запахової речовини 
в одиниці об’єму свідчить, що приймач рухається у напрямку знаходження 
джерела запаху; 

– подільність – можливість ділити запаховий слід на частини, причому 
кожна з частин зберігає якісні характеристики цілого. Це дозволяє отримувати 
з одного джерела одночасно або із розривом у часі кілька запахових слідів, 
інформаційна значимість яких буде однаковою. Звідси, якщо неможливо 
безпосередньо вилучити джерело запаху, то слід відбирати кілька порцій 
запахового сліду для забезпечення повторних досліджень. Якщо є 
законсервований в ємності запаховий слід, то його можна розділити на 
однорідні порції. 

Законсервований запаховий слід (поміщений у поліетиленову флягу або 
скляну банку) стає відносно незмінним і тривалий час придатним для 
дослідження. При необхідності пахучі речовини людини можуть бути 
транспортовані. Запахи, своєчасно взяті та законсервовані, можна надсилати 
поштою у звичайній упаковці для виробництва вибірок речей і предметів 
підозрюваного. Пересилати найкраще предмети одягу (сорочки, хустки, взуття 
тощо), так як на них міститься достатня концентрація пахучих речовин, крім 
того, ці об’єкти найбільш транспортабельні. 

У розкритті та розслідуванні злочинів використовують матеріальні запахові 
сліди, що несуть одорологічну інформацію. 

Запахові сліди умовно ділять на три групи: 
– свіжі («гарячі») – які виявляються протягом однієї години з моменту їх 

залишення; 
– нормальні – виявляються в період від однієї години до трьох годин; 
– «холодні» – виявляються через три години після залишення запаху. 
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За механізмом утворення, запахові сліди умовно можна розділити на сліди-
джерела запаху і сліди-запахи. 

Сліди-джерела запаху людини можна класифікувати за групами на основі 
причинного зв’язку предмета-джерела запаху з людиною: 

– тверді та рідкі частинки, що відокремилися від тіла людини: шматочки 
тканини, волосся, кров, потожирова речовина, сперма, слина та інші виділення, 
пов’язані з фізіологічної діяльністю, які зберігають індивідуальний запах 
людини десятки років; 

– предмети, що знаходяться у постійному контакті з тілом людини: одяг, 
взуття, особисті речі – окуляри, гаманець, ключі від сейфа, шафи, столу, 
сірники, запальничка, авторучка, портфель, дамська сумочка; предмети туалету 
– гребінець, носовичок, приколки, вплітається в коси стрічки, помада; супутні 
об’єкти – палиця, парасолька, що утримують індивідуальний запах від декількох 
днів до декількох місяців; 

– об’єкти тимчасового контакту з тілом людини (що знаходилися в контакті 
з тілом людини не менше 30 хвилин): знаряддя вчинення злочину, предмети 
праці та інструменти, речі матеріальної обстановки і ґрунт, яких стосувався осіб 
безпосередньо або опосередковано, індивідуальний запах яких зберігається не 
більше двох діб. 

На речах та предметах, заритих у землю або сніг, запахові сліди 
зберігаються до кількох місяців. Запахові сліди добре зберігаються на холоді, 
в тіні, в закритих приміщеннях, на пористих, шорсткуватих поверхнях; гірше – 
на вітрі, на нагрітих і гладких предметах. 

До запахів, залишених людиною, завжди домішуються так звані фонові 
запахи – запахи пошкодженого ґрунтового покриву, розчавлених дрібних комах, 
рослин тощо. Досліджувався і вплив на формування запаху людини 
медикаментозних засобів, які приймалися тривалий час особами, які страждають 
різними захворюваннями. У жодному разі не було відзначено будь-яких 
відхилень у сигнальної реакції собаки-детектора на запах однієї і тієї ж людини. 
Численні експерименти доводять, що фонові запахи, а також запахи різних осіб 
не змішуються і не утворюють в результаті цього новий запах. 

Запахові сліди являють собою одноразове утворення. Це газоподібна суміш 
повітря з молекулами пахучої речовини, укладена в будь-яку ємність. Такі сліди 
несуть якісну інформацію про джерело і в цьому відношенні подібні зі слідами-
речовинами, але відрізняються від них відсутністю в місці виявлення запахових 
сліду його джерела. В даному випадку повітря є тим фізичним тілом, яке 
виступає в якості слідоносія, у ньому розчиняється пахуча речовина, яка 
зберігається за умов перебування в ізольованій ємності. Джерелами утворення 
слідів-запахів є люди, тварини, летючі рідини і пахучі тверді тіла, які певний час 
перебували в закритому приміщенні або якийсь герметичній ємності. 

Запахові сліди дуже нестійкі, вони безупинно розсіюються у просторі 
і практично зникають. Тому, для їх збереження необхідно створити умови, що 
виключають або уповільнюють розсіювання молекул летючих речовин, 
приміром, приміщення, де знаходився злочинець, не можна провітрювати, а 
виявлений запаховий слід на відкритій місцевості треба негайно укласти 
в ємність, тобто законсервувати. 
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Завданням одорологічної експертизи є дослідження нових або 
законсервованих запахових слідів, що дозволяє здійснити встановлення: 

– учасників злочину; 
– індивідуальний запах однієї і тієї ж особи в запахових слідах, вилучених 

з різних місць злочину; 
– приналежність людині предметів, виявлених на місці події та в інших 

місцях; 
– належність предметів (вилучених у злочинця чи інших осіб) потерпілому; 
– походження запаху від конкретних осіб при комплексному дослідженні 

речових доказів (приміром, при дослідженні поту, крові, волосся, предметів 
одягу, взуття індивідуального користування тощо). 

Крім запахів людини у боротьбі зі злочинністю використовуються різного 
роду хімічні мітки. В якості препаратів використовуються пахучі і стійкі хімічні 
речовини. Хімічні мітки можуть застосовуватися для встановлення маршруту 
руху злочинців, виявлення викрадених цінностей, документів тощо. Для 
опрацювання пахучих міток використовуються спеціально підготовлені собаки. 

Робота з одорологічними слідами на місці події включає виявлення, 
фіксацію й безпосереднє використання їх для організації розшуку людей і речей 
по «гарячих» слідах. Одорологічні сліди можуть використовуватися і в ході 
подальшого досудового слідства для отримання доказової інформації. Для 
визначення можливих місць перебування запахових слідів й об’єктів носіїв 
запаху необхідно моделювати поведінку злочинців на місці події, звертаючи 
увагу на місця їх тривалого перебування.  

При роботі з об’єктами, що є слідами-джерелами запаху людини, необхідно 
дотримуватися таких правил: 

– перш за все предмет слід оглянути на наявність слідів папілярних 
візерунків; сторонніх мікро- і макрочастин – слідів накладень; слідів 
біологічного походження людини (кров, слина, сперма тощо); 

– оглядаючи дрібні предмети, слід користуватися пінцетом, а великі – 
досліджувати тільки в рукавичках; 

– після огляду предмет-джерело запаху слід законсервувати, тобто помістити 
у герметичну ємність. Для невеликих предметів або речей (шапка, рукавичка, 
шарф, носовичок, окуляри, авторучка тощо) використовуються скляні банки 
з притертими кришками. Якщо немає останніх, банку можна закрити харчовою 
фольгою, а зверху накрити поліетиленовою кришкою. Великі предмети і речі 
поміщають у поліетиленові мішки і зав’язують, створюючи герметичність 
упаковки. 

Особливості призначення 
Робота з матеріальними об’єктами, якими є сліди-джерела запаху і сліди-

запахи, з процесуальної сторони не має якихось винятків із загального порядку й 
проводиться найчастіше у ході невідкладних слідчих дій по встановленню 
і закріпленню слідів злочину. Тому, будь-які дії слідчого по виявленню, фіксації, 
вилученню та консервації одорологічних слідів слід відображати у протоколі 
відповідної слідчої дії в порядку КПК України. Маніпуляції з відбору, 
консервації та упаковці слідів повинні проводитися у присутності понятих, 
причому на цю дію треба спеціально звертати їх увагу, показувати їм місце 
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і спосіб виявлення сліду, а іноді і роз’яснювати суть дії і те, для яких цілей 
вилучаються предмети із запаховими слідами. 

Взагалі, питання про встановлення об’єктів (осіб) за запахом привертає 
увагу вчених і практиків. Значення його позитивного вирішення не викликає 
сумніву. Але виникає питання про те – наскільки достовірні наукові висновки, 
які можуть бути отримані за допомогою вибірки (одорологічних досліджень), 
що здійснюється собакою. 

Доведено, що кожна людина має строго індивідуальний запах. І в цьому 
сенсі завдання видається цілком коректним. Основна суперечка, головним 
чином, процесуального порядку, виникає через участь у процесі ідентифікації за 
запахом біодетектора-собаки, поведінка якої не завжди може бути 
інтерпретовано однозначно. Тому, слід вважати, що у такому вигляді процедура 
і методика встановлення джерела запаху не може бути визнана експертною, а 
повинна розглядатися тільки як оперативний захід, результати якого не можуть 
мати доказового значення у кримінально-процесуальному сенсі. 

Людина, на жаль, у цьому процесі брати участь безпосередньо не може, і це 
вирішує спір на користь противників одорологічної експертизи. У принципі ж 
одорологічна експертиза цілком допустима як органолептичний метод 
дослідження, приміром, при дегустації продуктів харчування, вин, парфумерних 
виробів тощо; й висновок такого фахівця цілком може бути використано в якості 
судового доказу. Однак, у випадку із запаховими слідами, які людина 
безпосередньо не відчуває, ця можливість, природно, не поширюється. 

Практиці відомі випадки, коли результати застосування собаки у конкретному 
випадку давали незаперечний результат і використовувалися в судовому доведенні як 
джерела доказів. Що ж стосується перспектив розвитку і становлення цієї експертизи, 
то їх, на мій погляд, потрібно пов’язувати зі створенням інструментальних детекторів, 
які вже існують у промисловому виробництві і аналітичних лабораторіях, але які для 
криміналістичних цілей поки не придатні. 

Цікавою є ідея про створення комплексного інструментально-біологічного 
детектора, заснованого на виділенні (відокремлення від інших) специфічних 
речовин (приміром, шляхом хроматографування) з подальшим їх визначенням 
біологічним детектором – собакою. 

 
 

2.45. Судово‐психіатрична експертиза 
 

Cудово-психіатрична експертиза – це науково-практичне дослідження, що 
здійснюється за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду 
судово-психіатричним експертом з метою відповіді на питання, що виникають 
під час провадження адміністративних, кримінальних та цивільних справ 
з приводу психічного стану особи.  

Предметом судово-психіатричної експертизи є психічний стан особи 
у певні юридично значимі проміжки часу. Психічний стан особи у певні 
юридично значимі проміжки часу визначається з метою надання відповіді на 
запитання, поставлені особою або органом, яка залучила експерта, або слідчим 
суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.  
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Об’єктами судово-психіатричної експертизи є: 
– підозрювані, стосовно яких в органів дізнання та слідства виникли сумніви 

щодо їх психічної повноцінності; 
– обвинувачені та підсудні, стосовно яких в органах слідства та суду 

виникли сумніви щодо їх осудності або можливості за психічним станом брати 
участь у слідчих діях чи судовому засіданні; 

– свідки і потерпілі, стосовно яких в органах слідства та суду виникли 
сумніви щодо їх психічної повноцінності; 

– потерпілі, стосовно яких вирішується питання про взаємозв’язок змін 
у їхньому психічному стані зі скоєними щодо них протиправними діяннями 
(безпорадний стан та заподіяння шкоди здоров’ю); 

– позивачі, відповідачі та інші особи, стосовно яких вирішується питання 
про їхню дієздатність; 

– позивачі, стосовно яких вирішується питання про їх психічний стан у певні 
проміжки часу, про обґрунтованість установленого раніше психіатричного 
діагнозу та прийнятих щодо них медичних заходів; 

– матеріали кримінальної або цивільної справи, медична документація, 
аудіовізуальні матеріали та інша інформація про психічний стан особи, 
відповідно якої проводиться експертиза.  

Завданнями судово-психіатричного дослідження є визначення: 
– психічного стану підозрюваних осіб для вирішення питання про 

можливість проведення з ними слідчих дій; 
– наявності психічних розладів у підозрюваних та обвинувачених осіб, що 

заважає їм самостійно здійснювати свій захист; 
– психічного стану обвинувачених, підсудних осіб та їх здатність 

усвідомлювати свої дії і керувати ними у період часу, до якого відносяться 
інкриміновані їм діяння, та в інші проміжки часу, які цікавлять слідство і суд; 

– наявності і ступеню суспільної небезпечності осіб на підставі їх психічного 
стану та можливість застосування до них примусових заходів медичного 
характеру, передбачених чинним законодавством; 

– психічного стану осіб, що мають бути визнані осудними, але захворіли на 
психічний розлад після вчинення злочину і не можуть брати участі у слідчих 
діях чи судовому процесі, та медичні підстави для застосування до них 
примусових заходів медичного характеру, передбачених чинним 
законодавством; 

– психічного стану свідків і потерпілих та їх здатність правильно сприймати, 
запам’ятовувати, відтворювати обставини, що мають значення у справі; 

– психічного стану потерпілих та їх здатність правильно сприймати, 
запам’ятовувати, відтворювати обставини скоєних проти них протиправних дій 
та чинити опір, коли слідство і суд цікавить наявність у них безпорадного стану; 

– ступеню важкості психічних розладів у потерпілих та їх причинний зв’язок 
з певними обставинами кримінального характеру, коли слідство і суд мають 
визначити заподіяну ним шкоду здоров’ю; 

– психічного стану позивачів, відповідачів, інших осіб у цивільному процесі 
та їх здатність розуміти значення своїх дій і керувати ними у проміжок часу, що 
цікавить суд; 
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– психічного стану осіб, відносно яких вирішується питання про осудність 
або дієздатність; 

– відповідності експертного висновку даним, що містяться у кримінальній, 
цивільній справах, медичній документації, аудіовізуальних матеріалах та інших 
процесуальних джерелах інформації; 

– відповідності даних про психічний стан особи, що містяться 
в представлених матеріалах, даним, отриманим при її безпосередньому 
обстеженні експертом, у тому числі даним науки.  

Основне завдання судово-психіатричної експертизи у разі самогубства 
зводиться до того, щоб відповісти на запитання, чи не був самогубця психічно 
хворим і чи не було у нього в момент самогубства хворобливого розладу 
психіки тимчасового характеру, в результаті якого він був не спроможний 
розуміти значення учиненого ним діяння чи керувати своїми вчинками. 

Для проведення судово-психіатричної експертизи у справах про самогубство 
органи розслідування повинні зібрати дані, які стосуються особи самогубці, 
сімейних взаємовідносин, стану здоров’я. Зрозуміло, що всі документи 
медичного характеру (історії хвороби, довідки, результати медичних аналізів) 
рекомендується збирати повністю. 

Особливості призначення судово-психіатричної експертизи 
За формою проведення відповідно до п. 6 «Порядку проведення судово-

психіатричної експертизи» 2018 році експертиза може бути амбулаторною, 
стаціонарною, посмертною. 

Амбулаторна експертиза може проводитись у кабінеті слідчого, суді, 
слідчому ізоляторі, експертній установі (підрозділі). Виклик експерта на вимогу 
слідчих або судових органів здійснюється згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

Термін проведення амбулаторної експертизи становить до 30 діб з моменту 
отримання всіх відповідних матеріалів. Залежно від ступеня складності 
експертизи і обсягу її об’єктів, поданих на дослідження, цей термін може бути 
продовжений за узгодженням з органом, що призначив експертизу. 

Експерти, які проводять амбулаторну експертизу, у разі неможливості 
відповісти на всі запитання, поставлені перед ними, обґрунтовують висновок 
про необхідність проведення стаціонарної експертизи. 

При проведенні експертизи в суді експерт оголошує акт експертизи 
в судовому засіданні і дає роз’яснення з питань, які виникли в учасників 
процесу. 

Стаціонарна експертиза обвинуваченого проводиться в експертній установі 
(підрозділі) за наявності рішення суду про призначення відповідної експертизи. 
Стаціонарна експертиза потерпілого, свідка, позивача та відповідача 
у кримінальних і цивільних справах призначається судом тільки за їх згодою. 

Стаціонарна експертиза проводиться у експертній установі (підрозділі) 
з окремим утриманням осіб, які перебувають і не перебувають під вартою. При 
проведенні стаціонарної експертизи за наявності медичних показань до осіб 
застосовуються відповідні їх стану методи лікування і дослідження, дозволені 
Міністерством охорони здоров’я України.Термін проведення стаціонарної 
експертизи становить не більше 2 місяців. Особа, яка перебуває під вартою, 
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після завершення експертизи повертається до установи, звідки поступила на 
експертизу, незалежно від експертного рішення. Особа, яка не перебуває під 
вартою, після закінчення експертизи може бути виписана з експертної установи 
(підрозділу) залежно від психічного стану самостійно або в супроводі родичів, 
законних представників на підставі дозволу слідчого на його виписку. Особа, 
яка за психічним станом не може усвідомлювати свої дії та свідомо керувати 
ними і становить безпосередню небезпеку для себе і оточення, може бути 
переведена до психіатричної лікарні за місцем порушення кримінальної справи, 
згідно з діючими нормативними документами, де і перебуває до рішення суду за 
цією справою. Цей пункт поширюється на осіб, які на момент закінчення 
експертизи звільнені з-під варти.  

Посмертна судово-психіатрична експертиза проводиться комісією лікарів-
психіатрів або психіатром-експертом одноосібно на основі вивчення поданих 
матеріалів справи і медичної документації. Підставою для призначення такої 
експертизи є: вирішення питання про психічний стан обвинуваченого, який 
помер до суду; вирішення питання про психічну неповноцінність особи в період 
вчинення правопорушення, за яким вона була засуджена і померла в місцях 
позбавлення волі; вирішення питань про дійсність або недійсність заповіту, 
успадковування або іншої угоди; з’ясування психічного стану в момент 
правопорушення у відношенні до осіб, що покінчили життя самогубством; 
доведення до самогубства (коли особа, що притягається до кримінальної 
відповідальності, намагається виправдати себе, стверджуючи, що самогубство 
стало наслідком психічної хвороби. В таких випадках часто призначається 
комплексна судово-психіатрична і судово-медична експертиза). 

Предметні види судово-психологічної експертизи 
За характером питань, що вирішуються експертизою, і юридичним 

значенням експертних висновків можна виділити наступні види судово-
психологічної експертизи: 

1) експертиза індивідуально-психологічних особливостей (особистості) 
обвинуваченого (підсудного) та їх впливу на його поведінку під час вчинення 
інкримінованих йому діянь; 

2) експертиза фізіологічного (емоційного) афекту в обвинувачуваного 
(підсудного) у момент здійснення інкримінованих йому діянь. Проводиться для 
судового встановлення стану фізіологічного (емоційного) афекту (сильного 
душевного хвилювання) обвинуваченого в момент вчинення злочину;  

3) експертиза здатності неповнолітнього обвинуваченого (підсудного) 
з відставанням у психічному розвитку, не пов’язаних з психічним розладом, 
повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх 
дій або керувати ними. 

4) експертиза здатності свідка або потерпілого правильно сприймати 
обставини, що мають значення для справи, і давати про них правильні 
показання; 

5) експертиза здатності потерпілої (потерпілого) у справі про зґвалтування 
розуміти характер і значення скоєних з нею (з ним) дій або чинити опір 
винному; 

6) експертиза психічного стану особи, що закінчив життя самогубством. 
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Питання, що ставляться експертам при проведенні судово-психіатричної 
експертизи свідкам 

Показання свідків і потерпілих на досудовому та судовому слідстві є одним 
з важливих доказів у кримінальному процесі. Згідно з чинним кримінальним 
законодавством – свідок зобов’язаний з’явитися за викликом особи, яка 
здійснювала дізнання, слідчого, прокурора, судді й дати правдиві показання; 
повідомити все, що йому відомо у справі, і відповісти на поставлені запитання. 
Для того щоб бути повноцінним свідком, особа не повинна мати психічної 
патології, вона має розуміти юридичне значення вчинюваних нею дій і наслідки 
для обвинуваченого даних нею показань. 

У процесі судово-психіатричної експертизи свідків і потерпілих не 
оцінюється вірогідність і зміст показань, бо це належить до компетенції суду, а 
тільки констатується психічний стан свідка чи потерпілого щодо його здатності 
правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати щодо 
них правдиві показання. Власне кажучи, йдеться про процесуальну дієздатність 
цих учасників кримінального процесу. Стосовно свідків вирішується лише одне 
питання: чи можуть вони правильно сприймати обставини, які мають значення 
для справи, і давати стосовно них правдиві показання. 

Якщо всі розглянуті питання вирішуються при експертизі психічно здорових 
потерпілих, то при огляді осіб з ознаками психічної патології вони набирають 
специфічних особливостей. Свідком і потерпілим може виявитись особа з будь-
якою психічною патологією. 

Отже, з огляду на викладене випливає, що потрібно проводити комплексні 
судові психолого-психіатричні експертизи, при яких констатується не тільки 
психічне здоров’я потерпілої особи, а й вплив не хворобливих рис характеру на 
її поведінку у кримінальній і судово-слідчій ситуації. 

У кримінальному процесі предметом комплексної психолого-психіатричної 
експертизи можуть бути свідки і потерпілі. Цей вид експертизи може 
призначатися на підставі даних про перенесені потерпілим і свідком травми 
головного мозку, відставання у психічному розвитку, низький інтелектуальний 
розвиток, недостатність мовних функцій, розлади особистості зі схильністю до 
фантазування і навіювання, що викликає у слідства і суду сумніви щодо їх 
можливості правильно сприймати обставини, які мають значення для справи, 
і давати щодо цих обставин правильні показання. Під час проведення 
комплексної експертизи експерт-психіатр встановлює наявність чи відсутність 
у обстежуваної особи нервово-психічних розладів, а експерт-психолог – 
здатність особи із зазначеними видами патології правильно сприймати 
обставини, що мають значення для справи, і давати щодо них правильні 
показання, а також правильно розуміти характер і значення здійснених відносно 
неї кримінальних дій. У межах комплексної експертизи можуть бути вирішені 
питання про здатність потерпілої особи (особливо щодо статевих злочинів) 
чинити опір. Такі особистісні особливості, як млявість, знижена активність, 
сором’язливість, замкнутість, схильність до реакцій гальмування і розгубленості 
у нових, складних і екстремальних ситуаціям, можуть виявлятись у поведінці 
потерпілої особи під час вчинення щодо неї кримінальних дій. Обмежена 
здатність потерпілої особи чинити опір може залежати і від її вікових ознак, 
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поінформованості щодо статевих взаємин, повноти і глибини розуміння 
ситуації, емоційного стану (страх, розгубленість, пригніченість). Констатація 
зазначених особливостей психічної діяльності може бути розцінена слідством 
і судом як безпорадний стан потерпілої особи. При цьому слід зазначити, що 
констатація безпорадного стану і вірогідність показань свідків належать до 
компетенції суду. 

Отже, при направленні свідків на комплексну психолого-психіатричну 
експертизу судово-слідчі органи можуть сформулювати такі запитання: 1. Чи 
страждає підекспертний свідок на психічне захворювання? 2. Чи може 
підекспертний відповідно до свого психічного стану сприймати обставини 
і давати про них правдиві показання? 

3. Чи не виявляє підекспертний патологічної схильності до фантазування та 
псевдології? 

4. З огляду на теперішній психічний стан підекспертного чи може він брати 
участь у судово-слідчих діях? 

Питання, що ставляться експертам при проведенні судово-психіатричної 
експертизи потерпілим, що таке «безпорадний стан» 

Показання свідків і потерпілих на досудовому та судовому слідстві є одним 
з важливих доказів у кримінальному процесі Потерпілі за законом мають право 
відстоювати свої інтереси, заявляти відводи і клопотання, брати участь 
у дослідженні доказів, ставити запитання, виявляти своє ставлення до слідства, 
що проводиться, ознайомлюватися з його результатами. Разом з правами 
потерпілий має й обов’язки: він повинен давати правдиві показання, брати 
участь в очних ставках, у впізнанні, слідчому експерименті тощо. 

Надаючи потерпілому процесуальні права й обов’язки, законодавець 
виходить із презумпції здатності потерпілого реалізовувати свої права в судово-
слідчому процесі. Однак з різних причин ця здатність може бути порушеною. 
У процесі судово-психіатричної експертизи свідків і потерпілих не оцінюється 
вірогідність і зміст показань, бо це належить до компетенції суду, а тільки 
констатується психічний стан свідка чи потерпілого щодо його здатності 
правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати щодо 
них правдиві показання. Власне кажучи, йдеться про процесуальну дієздатність 
цих учасників кримінального процесу. 

До умов процесуальної дієздатності належать вік потерпілого, його психічне 
здоров’я, фізичний стан. Залежно від наявності цих умов потерпілий може бути 
визнаний процесуально дієздатним, обмежено дієздатним або цілком 
недієздатним. Цілком недієздатними є малолітні (віком до 14 років), обмежено 
дієздатними — неповнолітні (віком 14-18 років), цілком дієздатними особи 
стають з 18 років. 

Найчастіше судово-психіатрична експертиза призначається щодо осіб, які 
страждають на розумову відсталість (олігофренію), органічне ураження 
головного мозку або перенесли черепно-мозкову травму та психічну травму 
у кримінальній ситуації і значно рідше щодо хворих на шизофренію. Експертний 
висновок набирає особливої актуальності, коли йдеться про потерпілих із 
психічною патологією, які іноді бувають єдиними свідками вчиненої 
кримінальної дії. Експертний висновок щодо осіб із психічною патологією 
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повинен відбивати їхню здатність здійснювати процесуальні функції на різних 
етапах юридичної ситуації з урахуванням характеру та динаміки психічних 
розладів. Визначення кримінально-процесуальної дієздатності будується за 
аналогією з формулою осудність-неосудність і дієздатність-недієздатність, що 
складається з медичного та юридичного критеріїв. Медичний критерій 
визначається поняттям «психічний розлад», що охоплює всі форми психічної 
патології, які входять у класифікацію МКХ-10. Юридичний критерій визначає 
можливість чи неможливість потерпілої особи правильно сприймати обставини 
справи і давати про них правдиві показання, розуміти характер і значення 
вчинених діянь, чинити опір (безпорадний стан). Висновок про безпорадний 
стан виноситься виходячи з особливостей психічних порушень, властивих 
потерпілій особі, її здатності прогнозувати й оцінювати небезпечну ситуацію, 
схильності до реакцій розгубленості та гальмування в екстремальних умовах, 
швидкості прийняття рішень, поінформованості у статевих взаєминах (при 
статевих деліктах), а також виходячи з оцінки особливостей емоційно-вольових 
та інтелектуальних розладів. 

Потерпілий приймає участь в експертизі як підекспертний.  
Стосовно потерпілих від статевих злочинів на вирішення психологічної 

експертизи слідчими ставилися запитання про особисті особливості, про те, чи 
потерпіла в момент зазіхання перебувала за психологічними ознаками 
у безпорадному стані, як вплинуло відставання у психічному розвитку 
неповнолітньої потерпілої на адекватність оцінки ситуації сексуального 
зазіхання, чи розуміла вона характер і значення скоєних з нею дій та ін. 

Правильна правова оцінка тяжкості і характеру злочину неможлива без 
аналізу поведінки потерпілих, їх психічного стану в кримінальній ситуації (т. зв. 
віктимність жертви, стан безпорадності), без врахування наслідків злочину на 
психічний стан потерпілих, вивчення зв’язку між розвитком психічних розладів 
у жертви і злочином. Відповідно до статей 121, 122 ККУ душевна хвороба 
визнається тяжким або середньої тяжкості наслідком злочину. Самі ж психічні 
розлади можуть бути нетривалими або пов’язаними не з тяжкістю завданої 
травми, а з особливостями психіки потерпілого, що й має бути предметом 
ретельного дослідження судово-психіатричних експертів, а також експертів-
психологів. Важливість вивчення жертв, злочину тісно пов’язана з питаннями 
дотримання прав людини і вперше була сформульована на Бухарестському 
міжнародному конгресі психіатрів у 1947 р. 

Отже, при направленні потерпілих на комплексну психолого-психіатричну 
експертизу судово-слідчі органи можуть сформулювати такі запитання: 

1. Чи страждає підекспертний потерпілий на психічне захворювання? 
2. Чи може підекспертний відповідно до свого психічного стану сприймати 

обставини і давати про них правдиві показання? 
3. Чи не виявляє підекспертний патологічної схильності до 

фантазування та псевдології? 
4. Чи могла потерпіла особа розуміти характер і значення вчинених щодо неї 

протиправних дій? 
5. Чи має потерпіла особа будь-які особистісні особливості, які могли 

вплинути на її поведінку у кримінальній ситуації? 
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6. Чи могла потерпіла особа з огляду на її психічний стан чинити опір 
у кримінальній ситуації? 

7. З огляду на теперішній психічний стан підекспертного чи може він брати 
участь у судово-слідчих діях? 

Відоме таке юридичне поняття, як «безпорадний стан потерпілого». Судово-
психіатрична експертиза може бути призначена для з’ясування питання про 
наявність у потерпілого безпорадного стану, під яким розуміють неможливість 
цієї особи в певному фізичному чи психічному стані усвідомлювати характер 
дій, що вчиняються з нею, керувати своїми вчинками або чинити опір. До 
безпорадного стану відносяться сон, втрата свідомості, гіпнотичний стан, 
слабоумство і психічна хвороба. Експертна оцінка безпорадного стану 
потерпілих, який виник у результаті прийому алкоголю, відрізняється від оцінки 
алкогольного сп’яніння чи сп’яніння внаслідок вживання психоактивних 
речовин правопорушниками, коли осудність не виключається. 

Висновок про безпорадний стан виноситься судово-слідчими органами на 
основі психічних порушень, що властиві потерпілому. Судово-психіатрична 
експертиза лише визначає можливість цієї особи за її психічним станом розуміти 
характер і значення дій, які вчиняються стосовно неї, та чинити опір у певній 
кримінальній ситуації. Щоб уточнити наявність саме того ступеня сп’яніння, що 
позбавляє такої можливості потерпілого, інколи доводиться залучати до 
комплексної експертизи й судових медиків. При встановленні безпорадного 
стану потерпілого не має значення, чи він сам довів себе до такого стану 
сп’яніння, чи це сталося під тиском інших осіб. На безпорадний стан вказує 
загальмованість, пасивність, відчуженість, безтурботність. Виразні порушення 
ходи та мови, нудота, блювота, наступний сон і часто амнезія є об’єктивними 
ознаками отруєння алкоголем. Особливості поведінки потерпілої особи в цей час 
дають підстави оцінювати її поведінку і вчинки як результат токсичної дії 
алкоголю, порушення орієнтації в оточуючому середовищі і здатності 
усвідомлено керувати своїми діями. До них відносяться ніколи до цього не 
властива для потерпілого розгальмованість, яка може змінюватися наступною 
апатією, збайдужінням до наслідків вчинених з ним дій, відсутність реакції на 
те, що відбулося, і навіть намагань приховати ознаки сексуального насильства. 

 
 

2.46. Судово–медична експертиза 
 
Судово-медична експертиза – це застосування спеціальних медичних 

і біологічних знань (практичних, наукових, теоретичних, тощо) лікарем-судово-
медичним експертом з метою дослідження наданих йому матеріалів, що містять 
інформацію про обставини справи, з наданням відповідей на питання органів 
досудового розслідування або суду. 

Судово-медична експертиза – це один із видів судових експертиз, сутність 
якої полягає в тому, що уповноважені процесуальним законом особи (слідчий 
суддя або суд) доручають вирішити поставлені питання Державній 
спеціалізованій судово-експертній установі в галузі судової медицини або 
лікарю-судово-медичному експерту/експертам, які застосовуючи свої спеціальні 
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знання, проводять експертизу наданих матеріалів об’єктів і складають висновок, 
який використовується як джерело доказів у кримінальному, цивільному, 
адміністративному судових процесах або кримінальних провадженнях.  

Предметом судово-медичної експертизи є судово-медична характеристика 
об’єктів (матеріалів), що містять інформацію про обставини справи, із 
застосуванням спеціальних медичних і біологічних знань та наданням 
об’єктивних, науково обґрунтованих відповідей, сформульованих на підставі 
результатів виконаної експертизи, на питання органів досудового розслідування 
або суду.  

Об’єктами судової експертизи можуть бути явища або процеси, що можуть 
містити або містять будь-яку інформацію про обставини події (ст. 1 Закону 
України «Про судову експертизу»).  

Об’єктами судово-медичної експертизи є: 
– живі особи (потерпілі, обвинувачені та інші особи);  
– трупи (частини трупів) людей;  
– речові докази;  
– матеріали кримінальних проваджень та цивільних справ;  
– медична документація. 
До компетенції судово-медичної експертизи належить (п. 1.4. Інструкції): 
1. Експертиза трупів у випадках насильницької смерті. 
2. Експертиза трупів при підозрі застосування насилля або з інших обставин, 

що обумовлюють необхідність такої експертизи. 
3. Експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб. 
4. Експертиза речових доказів. 
5. Експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ. 
До складу бюро судово-медичної експертизи повинні входити наступні 

структурні підрозділи (п. 7 Положення про бюро СМЕ «Інструкції»): 
1. Відділ судово-медичної експертизи трупів. 
2. Відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших 

осіб (відділ живих осіб). 
3. Відділ чергових судово-медичних експертів. 
4. Судово-медична лабораторія, яка складається з: 
4.1. Відділення судово-медичної гістології; 
4.2. Відділення судово-медичної імунології; 
4.3. Відділення судово-медичної криміналістики; 
4.4. Відділення судово-медичної токсикології; 
4.5. Відділення судово-медичної цитології; 
5. Відділ комісійних судово-медичних експертиз; 
6. Організаційно-методичний відділ; 
7. Міські та районі/міжрайонні відділення судово-медичної експертизи; 
8. Адміністративно-господарська частина з канцелярією та архівом. 
Особливості призначення та проведення судово-медичної експертизи 

передбачені нормативно-правовою базою: Кримінальним процесуальним 
кодексом України (надалі КПК), Законом України «Про судову експертизу», 
іншими законодавчими актами, міжнародними договорами та угодами про 
взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини 
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у сфері судово-експертної діяльності та нормативними документами, 
затвердженими наказами Міністерства охорони здоров’я (наказ № 6 «Про 
розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України» від 17.01.1995, 
зареєстрований Міністерством юстиції України 26.07.1995 за № 248/784 та 
Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена цим 
наказом (надалі – Інструкція) та іншими. 

Підстави для проведення експертизи, порядок залучення експерта та розгляд 
слідчим суддею клопотання про проведення експертизи регламентуються 
статтями 242-244 КПК України.  

Судово-медична експертиза здійснюється на принципах законності, 
об’єктивності, неупередженості, повноти досліджень, незалежності державними 
спеціалізованими судово-експертними установами: Державна установа «Головне 
бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», «Київське міське клінічне 
бюро судово-медичної експертизи», обласні бюро судово-медичної експертизи, 
інші. 

У п. 1.5. Інструкції визначено, що «проведення судово-медичних експертиз 
здійснюється фахівцями державних установ судово-медичних експертиз МОЗ 
України. Фахівці державних установ судово-медичної експертизи повинні мати 
вищу медичну (фармацевтичну) або немедичну (біологічну) освіту, освітньо-
кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста зі спеціальності «судово-медична 
експертиза», та отримати кваліфікацію судового експерта. Без додаткового 
узгодження з особою, що призначила експертизу, до участі в проведенні судово-
медичних експертиз у кримінальних та цивільних справах як експерти можуть 
бути залучені професори та викладачі кафедр судової медицини, фахівці 
закладів охорони здоров’я та інших відомств». Атестація штатних експертів 
проводиться експертно-кваліфікаційними комісіями; експерти, що отримали 
свідоцтво на право проведення судово-медичних експертиз, вносяться до 
Державного реєстру судових експертів. 

Судовий експерт з правом проведення судово-медичної експертизи за 
спеціальністю «Судово-медична експертиза» має права, передбачені 
в ч. 3 ст. 69 КПК України. 

Судовий експерт з правом проведення судово-медичної експертизи за 
спеціальністю «Судово-медична експертиза» зобов’язаний виконувати вимоги, 
передбачені ч. 5 ст. 69 КПК. 

Згідно ч. 6 ст. 69 КПК «Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка 
його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість 
проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без 
залучення інших експертів». 

Відповідальність експерта, в т. ч. судового експерта з правом проведення 
судово-медичної експертизи за спеціальністю «Судово-медична експертиза» 
може настати за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України. 

Результати судово-медичної експертизи оформлюється процесуальним 
документом – «Висновок експерта» (ч. 1-5, ч. 7 ст. 101 КПК України). 

Структура «Висновку експерта» визначається Правилами проведення 
окремих видів експертиз (вищевказаним наказом № 6), Законом «Про судову 
експертизу», процесуальним законодавством України. 
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Судово-медичні експертизи у відділі судово-медичної експертизи трупів 
в бюро судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним 
законодавством, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією, 
«Правилами проведення судово-медичної експертизи трупів у бюро судово-
медичної експертизи» (надалі Правила), іншими нормативними документами 
МОЗ України та відповідно до вищевказаних статей КПК України.. 

28.11.2012 відповідно до статті 238 КПК, ст. 71, ст. 72 «Основ законодавства 
України про охорону здоров’я» був затверджений наказ «Про затвердження 
порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, 
закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні 
факту смерті людини» між органами та підрозділами Національної поліції, 
закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України з метою 
врегулювання порядку взаємодії при встановленні факту смерті людини та 
приведення нормативно-правових актів до вимог законодавства України, який 
втратив чинність в 2017 році, після набуття чинності Наказу за 
№ 807/1193/279 від 29.09.2017 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24.10.2017 за № 1299/31167 «Про затвердження порядку взаємодії між органами 
та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами 
прокуратури України при встановленні факту смерті людини» (надалі – наказ). 

В п. 5 розділу ІV наказу зазначено, для проведення судово-медичної 
експертизи обов’язково направляють трупи (частини трупів) людей: 

– з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть; 
– смерть яких настала раптово або при нез’ясованих обставинах; 
– смерть яких настала поза місцем їхнього проживання; 
– особу яких не встановлено. 
Згідно із пунктом 3 розділу ІІ наказу, у разі смерті людини за місцем її 

проживання без ознак насильницької смерті, або підозри на таку, на місце події 
виїжджає лікар чи фельдшер закладу охорони здоров’я, який констатує факт 
смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого інформує органи та 
підрозділи Національної поліції та адміністрацію закладу охорони здоров’я, що 
забезпечує потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній 
території, про можливість встановлення причини смерті без 
патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть 
(фельдшерської довідки про смерть). У пункті 2 розділу III зазначено, що 
працівники бюро судово-медичної експертизи проводять розтин трупа впродовж 
доби з моменту його надходження до бюро, надають протягом трьох діб 
слідчому або прокурору, який направив труп для проведення експертизи, копію 
лікарського свідоцтва про смерть; проводять за призначенням слідчого, 
прокурора судово-медичну експертизу трупа з усіма необхідними 
лабораторними дослідженнями та у строк не більше одного місяця складають 
висновок експерта. Таким чином, враховуючи всі зміни до КПК України, інших 
нормативних документів, наказів, деякі непорозуміння були усунені 
і відповідно, надані роз’яснення щодо обов’язкових випадків проведення 
судово-медичної експертизи. 

У п. 1.2, п. 1.3 Правил зазначено, що «судово-медична експертиза у відділі 
судово-медичної експертизи трупів виконується з метою встановлення причини 
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смерті, наявності, характеру і механізму виникнення тілесних ушкоджень, часу 
настання смерті та вирішення інших питань, що були поставлені органами 
дізнання, слідчого, прокурора та суду, які належать до компетенції даного виду 
судово-медичної експертизи. Для досягнення мети використовуються знання 
в галузі судової медицини та інших медичних спеціальностей, застосовуються 
спеціальні лабораторні методи дослідження (гістологічні, медико-
криміналістичні, токсикологічні тощо) і, за потребою, вивчається медична 
документація, матеріали кримінальних та цивільних справ» (проваджень). 

Об’єктами експертизи у відділі є трупи (частини трупів) осіб, що вмерли 
насильницькою смертю, раптово або при нез’ясованих обставинах чи 
невстановленому діагнозі, а також трупи невстановлених осіб (п. 1.7 Правил). 

В п. 1.10 Правил вказано, що «у випадках смерті у лікувально-
профілактичних закладах особи, яка померла внаслідок насильства або при 
підозрі на нього, керівник даної установи зобов’язаний надіслати разом з трупом 
до моргу оригінал медичної карти стаціонарного хворого та одяг померлого, 
якщо він не був вилучений органами дізнання або не був виданий родичам 
померлого. Відповідальність за своєчасне надання історії хвороби до моргу 
покладається на особу, що призначила експертизу». У п. 1.11 Правил зазначено, 
що якщо в ході проведення патологоанатомічного дослідження були виявлені 
ознаки насильницької смерті, розтин повинен бути припинений. 
Патологоанатом, який проводив дослідження трупа, забезпечує збереження його 
та органів в тому стані, в якому вони були на момент припинення дослідження, 
складає протокол про виконане ним дослідження. Головний лікар лікарні 
письмово повідомляє про це правоохоронні органи і забезпечує доставку трупа 
та всіх необхідних медичних документів (медичну карту стаціонарного хворого, 
протокол розтину тощо) до судово-медичного моргу».  

Експертиза трупу, як правило, проводиться одним експертом. Відразу після 
закінчення розтину експерт заповнює і підписує Лікарське свідоцтво про смерть 
або Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть для мертвонароджених або 
дітей, які померли у перші 0-6 діб після народження. Порядок заповнення 
названих документів регламентується відповідною інструкцією затвердженою 
наказом МОЗ України (п. 1.32 Правил). 

Результати судово-медичної експертизи у відділі судово-медичної 
експертизи трупів оформлюються документом – «Висновок експерта». 
Структура «Висновку експерта» визначається Правилами (п. 1.25-1.34), Законом 
«Про судову експертизу», процесуальним законодавством України. Вступна 
частина, обставини справи, дослідна частина складають протокольну частину 
«Висновку експерта», підписується експертом з правом проведення судово-
медичної експертизи за спеціальністю «Судово-медична експертиза». Підсумки 
експерта складаються після закінчення всіх досліджень, пов’язаних 
з експертизою трупа, відповідно до поставлених питань. Нумерація відповідей 
повинна відповідати нумерації запитань постанови. При цьому допускається 
об’єднання відповідей на близькі за змістом запитання та зміна їх послідовності.  

У випадках смерті за наявності тілесних ушкоджень судово-медичний 
експерт поряд з вирішенням інших питань зобов’язаний встановити наявність чи 
відсутність причинного зв’язку між ушкодженням і смертю (п. 4.8). Якщо 
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в постанові про призначення експертизи (Ухвала слідчого судді/суду) міститься 
питання про ступінь тяжкості ушкоджень, що були виявлені на трупі, судово-
медичний експерт зобов’язаний зазначити, чи мають ці ушкодження ознаки 
тяжкого, середньої тяжкості чи легкого, використовуючи критерії, що викладені 
у «Правилах судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень». Встановлюючи причинний зв’язок між ушкодженням і смертю, 
судово-медичний експерт не повинен характеризувати тілесні ушкодження як 
безумовно чи умовно смертельні. У випадках, коли між ушкодженням і смертю 
є причинний зв’язок, ці ушкодження можуть бути ним оцінені як смертельні. 

Підсумки підписуються експертом з правом проведення судово-медичної 
експертизи за спеціальністю «Судово-медична експертиза». Тривалість 
проведення експертизи не повинна перевищувати одного місяця. 

Судово-медичні експертизи у відділі потерпілих, звинувачених та інших осіб 
в бюро судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним 
законодавством, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією, 
«Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень» (надалі Правила, викладені в наказі № 6), іншими нормативними 
документами МОЗ України за ухвалою слідчого судді або суду. 

В Правилах зазначено наступне: 
«1.2. З медичної точки зору, тілесні ушкодження – це порушення 

анатомічної цілості тканин, органів та їх функцій, що виникає як наслідок дії 
одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих факторів – фізичних, хімічних, 
біологічних, психічних. 

1.3. У випадку неналежного надання медичної допомоги, що виявилося 
у порушенні анатомічної цілості тканин і органів та їх функцій, експертна 
комісія вправі розглядати це порушення як тілесне ушкодження і визначити 
ступінь його тяжкості за цими Правилами. 

1.4. Загальні вимоги, що пред’являються до складання судово-медичних 
документів при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень,а також права 
і обов’язки експерта передбачені КПК України. 

1.5. Згідно з Кримінальним кодексом України розрізняють тілесні 
ушкоження трьох ступенів: тяжке, середньої тяжкості та легке. 

2. Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 
2.1. Тяжке тілесне ушкодження: 
2.1.1. Ознаки тяжкого тілесного ушкодження: 
а) небезпека для життя; 
б) втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій; 
в) душевна хвороба; 
г) розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш 

ніж на одну третину; 
д) переривання вагітності; 
е) невиправне знівечення обличчя. 
2.2. Тілесні ушкодження середньої тяжкості: 
2.2.1. Ознаки ушкодження середньої тяжкості: 
а) відсутність небезпеки для життя; 
б) відсутність наслідків, що викладені в п. 2.1.1. цих Правил; 
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в) тривалий розлад здоров’я; 
г) стійка втрата працездатності менш ніж на третину. 
2.3. Легке тілесне ушкодження: 
2.3.1. Ознаки легкого тілесного ушкодження: 
а) короткочасний розлад здоров’я; 
б) незначна стійка втрата працездатності. 
3. Заподіяння побоїв, мук і мордувань. 
3.1. Побої не становлять особливого виду ушкоджень. Вони 

характеризуються заподіянням багаторазових ударів. Якщо після побоїв на тілі 
потерпілого залишились ушкодження, їх оцінюють за ступенем тяжкості, 
виходячи із звичайних ознак. Якщо побої не залишили після себе ніяких 
об’єктивних слідів, судово-медичний експерт відмічає скарги потерпілого, 
вказує, що об’єктивних ознак ушкоджень не виявлено і не встановлює ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень. 

3.2. Заподіяння мук – це дії, що спрямовані на тривале позбавлення людини 
їжі, пиття чи тепла, залишання його в шкідливих для здоров’я умовах та інші 
подібні дії. 

3.3. Мордування – це дії, що полягають в багаторазовому або тривалому 
спричиненні болю: щипання, шмагання, нанесення численних, але невеликих 
ушкоджень тупими чи гостро-колючими предметами, діяння термічних факторів 
та інші аналогічні дії. 

3.4. Судово-медичний експерт не кваліфікує ушкодження як заподіяння мук 
і мордування, тому що це не входить до його компетенції. Судово-медичний 
експерт повинен у таких випадках встановити наявність, характер, локалізацію, 
кількість ушкоджень, одночасність чи різночасність їх утворення, особливості 
ушкоджуючих предметів, механізм їх дії, а також ступінь тяжкості ушкоджень. 

4. Методичні вказівки. 
4.1. Судово-медична експертиза з метою встановлення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень проводиться судово-медичним експертом шляхом 
медичного обстеження потерпілих, Проведення цієї експертизи тільки за 
медичними документами (історії хвороби, індивідуальній карті амбулаторного 
хворого тощо) допускається у виняткових випадках і лише за наявності 
справжніх повноцінних документів, що містять вичерпні дані про характер 
ушкоджень, їх клінічний перебіг та інші необхідні відомості. 

4.2. Судово-медичний експерт встановлює особу обстежуваного за 
паспортом чи іншим документом, що його замінює, з’ясовує у нього обставини 
заподіяння ушкоджень, скарги та, за потребою, інші відомості; ознайомлюється 
з матеріалами справи і наявними медичними документами. Всі отримані 
відомості фіксуються у висновку експерта. 

4.4. При проведенні судово-медичної експертизи експерт повинен 
використовувати оригінали медичних документів. У виняткових випадках 
дозволяється використання копій і виписок, за умови відображення в останніх 
вичерпних відомостей про ушкодження та їх клінічний перебіг. Ці документи 
мають бути засвідчені підписом лікаря і печаткою лікувального закладу. 

4.6. Судово-медичний експерт, оцінюючи строки порушення анатомічної 
цілості тканини і органів та їх функцій, виходить із звичайної їх тривалості, 
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навіть у тих випадках, коли потерпілий не звертався за медичною допомогою. 
Якщо тривалість цього порушення, що зазначена в наявних медичних 
документах, не відповідає характеру тілесного ушкодження і не підтверджується 
об’єктивними відомостями, судово-медичний експерт відзначає цю обставину 
і встановлює ступінь тяжкості, виходячи із звичних термінів…». 

 Результати судово-медичної експертизи в відділі потерпілих, 
звинувачених та інших осіб оформлюється документом – «Висновок експерта», 
який підписується експертом з правом проведення судово-медичної експертизи 
за спеціальністю «Судово-медична експертиза». В п. 4.9 Правил зазначено, що 
у «Висновку експерта» при експертизі тілесних ушкоджень повинно бути 
відображено: 

«4.9.1. Характер ушкоджень з медичної точки зору (садно, синець, рана, 
перелом кістки тощо), їх локалізація і властивості; 

4.9.2. Вид знаряддя чи засобу, яким могли бути спричинені ушкодження; 
4.9.3. Механізм виникнення ушкоджень; 
4.9.4. Давність (термін) спричинення ушкоджень; 
4.9.5. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень із зазначенням кваліфікаційної 

ознаки – небезпека для життя, розлад здоров’я, стійка втрата загальної 
працездатності тощо». 

Судово-медичні експертизи у відділі комісійних судово-медичної експертиз 
в бюро судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним 
законодавством, Законом України «Про судову експертизу», «Інструкцією», 
«Правилами проведення комісійних судово-медичних експертиз у бюро судово-
медичної експертизи» (надалі Правила), іншими нормативними документами 
МОЗ України. 

Судово-медичні експертизи у відділах комісійних судово-медичних 
експертиз бюро судово-медичної експертизи проводяться з метою усунення 
протиріч між раніше проведеною експертизою та іншими матеріалами справи 
у випадку необґрунтованості висновків або сумнівів сторін кримінального 
провадження, а також з метою встановлення відсотку втрати професійної 
працездатності і правильності надання медичної допомоги у випадках 
притягнення до кримінально відповідальності медичних працівників за 
«професійні правопорушення (п. 3 Правил). Експертиза у відділі проводиться 
експертною комісією, яка повинна складатись не менше, як з 3-х осіб: голови, 
члена (членів) і доповідача у справі. Головою експертної комісії, як правило, 
повинен бути начальник бюро. Допускається проведення експертизи під 
головуванням заступника начальника бюро з експертної роботи або завідуючого 
відділом комісійних судово-медичних експертиз. Експертиза може бути 
проведена лише при наданні особою, яка призначила експертизу, всіх 
необхідних матеріалів з даної справи. До їх складу повинні обов’язково входити 
кримінальні або цивільні справи (надалі – матеріали) і оригінали медичної, 
в тому числі первинної експертної документації. Крім того, залежно від роду 
експертизи, до вказаних матеріалів повинні додаватись речові докази 
(гістологічні препарати, одяг, взуття тощо) та інші необхідні документи 
(п. 7 Правил). Матеріали, речові докази та документи з даної справи 
приймаються завідуючим відділом або особами, які його заміняють, тільки за 
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наявності на супровідному документі резолюції начальника бюро або його 
заступника з експертної роботи (п. 8 Правил). Якщо при виконанні експертиз, 
в яких виникла необхідність вирішення спеціальних питань, що не входять до 
компетенції судово-медичного експерта, і потрібна консультація фахівця 
у відповідній галузі медицини або в разі потреби у проведенні огляду особи, яка 
піддається судово-медичній експертизі, у лікаря-фахівця, що працює в іншому 
закладі охорони здоров’я, судово-медичний експерт має право залучати цього 
фахівця для проведення всіх необхідних досліджень, для вирішення питань, 
поставлених перед експертизою (п. 2.10 Основні положення про організацію 
проведення судово-медичної експертизи). 

Результати судово-медичної експертизи в відділі комісійних судово-
медичних експертиз оформлюється документом – «Висновок експерта», який 
підписується комісію експертів з правом проведення судово-медичної 
експертизи за спеціальністю «Судово-медична експертиза». У ч. 8 ст. 101 КПК 
зазначено, що «якщо для проведення експертизи залучається кілька експертів, 
експерти мають право скласти один висновок або окремі висновки». 

Судово-медичні експертизи з приводу статевих станів та статевих 
злочинів проводяться в відділі потерпілих, звинувачений та інших осіб чи 
у відділу комісійних судово-медичних експертиз бюро судово-медичної 
експертизи згідно з процесуальним законодавством, Законом України «Про 
судову експертизу», «Інструкцією», «Правилами проведення судово-медичних 
експертиз /обстежень/ з приводу статевих станів в бюро судово-медичної 
експертизи» (надалі Правила), іншими нормативними документами МОЗ 
України за ухвалою слідчого судді або суду. Відповідно до Правил (п. 1.3) 
експертиза проводиться з приводу: 

для осіб жіночої статі: 
а) статевої зрілості; 
б) порушення цілості дівочої пліви; 
в) характеру та механізму виникнення ушкоджень при скоєнні 

насильницького статевого акту; 
г) характеру, механізму виникнення ушкоджень та змін при скоєнні 

розбещених дій; 
д) здатності до статевих зносин та запліднення; 
є) вагітності та пологів, що були; 
ж) зв’язку припинення вагітності з травмою; 
з) штучного припинення вагітності; 
и) статевої приналежності; 
і) стану статевих органів у випадках встановлення ступеня стійкої втрати 

працездатності або здатності до фізичної праці; 
для осіб чоловічої статі: 
ї) здатності до статевих зносин; 
й) здатності до запліднення; 
к) статевої зрілості; 
л) венеричного захворювання; 
м) ознак, які можуть свідчити про скоєння акту мужолозтва; 
н) ознак, які можуть бути використані при встановленні факту зґвалтування; 
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о) статевої приналежності.  
При проведенні судово-медичної експертизи з приводу статевих станів та 

статевих злочинів використовують знання у галузі судової медицини та інших 
медичних спеціальностей, застосовують спеціальні лабораторні методи 
дослідження (судово-імунологічні, судово-цитологічні, клінічні, тощо) і, у разі 
необхідності, вивчають медичну документацію, матеріали кримінальних 
і цивільних проваджень. Вказаний вид експертизи, проводиться судово-
медичним експертом одноосібно або з залученням фахівців інших медичних 
спеціальностей. У всіх випадках проведення експертиз в обов’язковому порядку 
встановлюється особа обстежуваного(ої), як правило, шляхом перевірки 
паспорта або іншого документа з фотографією, що його заміняє. При відсутності 
вказаних документів особа обстежуваного(ої) може бути засвідчена 
представником слідчих органів, для чого робиться відповідний запис у висновку 
експерта. Експертиза осіб, які не досягли 16 років, проводиться при 
пред’явленні свідоцтва про народження, в присутності батьків або законних 
представників неповнолітніх, при їх відсутності – педагогів (п. 1.7. Правил). 

Судово-медичні експертизи у відділенні судово-медичної криміналістики бюро 
судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним законодавством, 
Законом України «Про судову експертизу», «Інструкцією», «Правилами проведення 
судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної 
криміналістики бюро судово-медичної експертизи» (надалі Правила), іншими 
нормативними документами МОЗ України за ухвалою слідчого судді або суду,  
а також за направленням судово-медичних експертів інших структурних підрозділів 
бюро, що проводять експертизу. 

Експертизи у відділенні проводяться з метою визначення знарядь травми, їх 
диференціації та ідентифікації на підставі вивчення ушкоджень на тілі, одязі, 
взутті потерпілого. Крім цього, експертизи виконуються з метою ототожнення 
особи, визначення природи та елементного складу мікрооб’єктів, слідів, 
накладень, реконструкції ситуації, в якій були нанесені ушкодження 
(п. 1.2 Правил). Для досягнення мети використовуються знання в галузі 
медичної криміналістики та застосовуються спеціальні лабораторні методи 
дослідження (антропологічні, біофізичні, технічні, фотографічні, рентгенівські, 
спектральні, математичні, комп’ютерні тощо) (п. 1.3 Правил). 

За характером вирішуваних завдань експертизи, що виконуються 
у відділенні, розподіляються на наступні групи (п. 2.1. Правил): 

– діагностичні; 
– ідентифікаційні; 
– ситуаційні; 
– комбіновані (поєднання трьох попередніх груп в будь-якій послідовності). 
Кожна з перелічених в п. 2.1. груп включає в себе (п. 2.2 Правил): 
– трасологічні експертизи (дослідження ушкоджень, слідів, зброї, знарядь та 

предметів травми); 
– експертизи вогнепальних ушкоджень (балістичні); 
– експертизи з індентифікації особи (остеологічні та антропологічні); 
– мікрологічні експертизи (дослідження мікронакладень та елементного 

складу об’єктів судово-медичної експертизи). 
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Проведення трасологічних експертиз (п. 2.3 Правил) «включає в себе 
дослідження ушкоджень від гострих (колючих, колюче-ріжучих, рубаючих), тупих 
(будь-якої конфігурації) предметів (знарядь) або їх поєднання. До цієї групи також 
належать дослідження ушкоджень, слідів і накладень, пов’язаних з транспортною 
травмою (автомобільною, залізничною, авіаційною та ін.), випадки вивчення слідів 
крові, виділень, відбитків зубів (людини чи тварини). Речовими доказами в таких 
експертизах можуть бути об’єкти біологічного (м’які тканими, органи, кістки, 
оболонки) і небіологічного (одяг, взуття, побутові речі тощо) походження, на яких є 
ушкодження, накладення та сліди від конкретної взаємодії з травмуючими 
предметами, знаряддями чи зброєю. При необхідності одночасно з ушкодженнями 
чи слідами на речових доказах досліджуються знаряддя та предмети, які 
використовувались чи могли бути використані для спричинення травми (в тому 
числі і транспортні засоби). У разі необхідності під час проведення трасологічної 
експертизи повинні вирішуватись питання ситуаційного характеру, тобто 
визначення місцезнаходження, пози учасників пригоди, послідовності їх дій 
і переміщення, місця скоєння тієї чи іншої події тощо». 

Особливості проведення експертиз при вогнепальних ушкодженнях 
відображено в п. 2.4. Правил: «В експертизі вогнепальних ушкоджень 
об’єктами дослідження можуть бути частини тіла людини, предмети одягу та 
взуття, снаряди, їх частини, а також вогнепальна зброя, боєприпаси, мішені, їх 
моделі, які причинно пов’язані з вогнепальною травмою. При виконанні таких 
експертиз найчастіше вирішуються діагностичні питання: встановлення факту 
ураження з вогнепальної зброї, визначення кількості ушкоджень, дистанції 
пострілу, локалізації вхідних та вихідних ран, напрямку каналу поранення, 
виду і особливостей зброї, боєприпасів тощо. В деяких випадках можлива 
ідентифікація снаряда. При проведенні експертизи вогнепальних ушкоджень 
можуть вирішуватися ситуаційні питання: встановлення положення  
зброї, напрямку пострілу, взаєморозміщення і пози учасників події, місце 
пострілу тощо». 

Проведення експертиз з ідентифікації особи визначено в п. 2.5. Правил: 
«…Експертизи з ідентифікації особи (остеологічні, антропологічні) проводяться 
щодо неопізнаних трупів людей в будь-якій стадії трупних змін. Дослідженню 
підлягають розчленовані трупи, відчленовані частини тіла, скелетовані трупи, 
окремі кістки і кісткові уламки (включаючи і обвуглені), зольні залишки, попіл. 
Об’єктами дослідження можуть бути документально зафіксовані відомості щодо 
осіб, які перебувають в розшуку, та їх родичів, фотографічні, рентгенологічні, 
комп’ютерні та інші моделі гаданих людей. При вирішенні завдань 
діагностичного плану встановлюється кількість трупів або їх частин, видова, 
расова, статева приналежність об’єктів, вік, зріст, час поховання або час смерті, 
наявність індивідуалізуючих особу ознак та захворювань. Вирішення завдань 
ідентифікаційного плану може мати місце за наявності достатнього комплексу 
відомостей про конкретну людину: стать, зріст, вік, група крові, патологічні 
зміни (особливо зубів і щелеп), а також у випадку подання прижиттєвих 
фотозображень ототожнюваної особи в двох (анфас і профіль) та більше 
ракурсах. У процесі ідентифікації достатню інформацію вміщують прижиттєві 
рентгенограми, стоматологічні та інші медичні документи…». 
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Особливості проведення мікрологічних експертиз зазначені в п. 2.6 Правил: 
«Експертизи з дослідження мікрооб’єктів та слідів мікроскопічного розміру 
проводяться при різних видах ушкоджень: тупими і гострими предметами, 
транспортній травмі, при термічних, хімічних ушкодженнях, електротравмі 
тощо. Об’єктами дослідження в таких експертизах можуть бути: чужорідні тіла, 
включення, накладення в ушкодженнях живих осіб, на трупах, окремих органах 
і тканинах, одяг, зола, попіл, різноманітні контрольні зразки». 

Порядок ідентифікації особи за кістковими залишками зазначений 
в п. 2.8 Правил: «…Остеоскопія (визначення видової приналежності об’єктів, 
раси, статі, віку, індивідуальних особливостей); Остеометрія (встановлення 
раси, статі, віку): Мікроскопія кісткових шліфів (видова, статева і вікова 
приналежність); Рентгенографія кісткових об’єктів; Порівняльне дослідження 
ознак загіблої та гаданої особи, складання словесного портрета, графічна 
реконструкція особи; Фотосуміщення; Кореляційний аналіз ознак зовнішності 
на порівняльних об’єктах; Використання алгоритмів графічних 
ідентифікаційних (АГІ); Комп’ютерне моделювання ідентифікації особи; 
Спектральне дослідження (видова принадлежність, час поховання, порівняльне 
дослідження елементного складу для ідентифікації тощо)…». 

Судово-медичні експертизи у відділенні судово-медичної гістології бюро 
судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним 
законодавством, Законом України «Про судову експертизу», «Інструкцією», 
«Правилами проведення судово-медичних експертиз /досліджень/ у відділеннях 
судово-медичної гістології бюро судово-медичної експертизи» (надалі Правила), 
іншими нормативними документами МОЗ України за ухвалою слідчого судді 
або суду, а також за направленням судово-медичних експертів інших 
структурних підрозділів бюро, які проводять експертизу. 

Експертизи у відділенні проводяться з метою встановлення патологічних та 
травматичних змін у надісланих до відділення об’єктах на підставі знань 
у патологічної анатомії, судової медицини, а також з використанням 
спеціальних гістологічних методів дослідження (п. 1.2 Правил). До документа 
про призначення експертизи повинні додаватися: копія протоколу розтину 
трупу, завірена підписом експерта. При проведенні додаткових та повторних 
експертиз – первинна судово-гістологічна експертна документація, архіви 
судово-гістологічних об’єктів (п. 1.5 Правил).  

Об’єктами дослідження (п. 1.9 Правил) у відділенні є: шматочки органів та 
тканин людини; готові на предметному склі препарати на дослідження 
планктону, надіслані з відділення судово-медичної токсикології; шматочки 
тканин, знятих з знаряддя злочину та транспортних засобів; інші об’єкти 
біологічного походження. При проведенні первинних експертиз слід залишати 
частину об’єктів (вологий архів) для можливої повторної або додаткової 
експертизи, за винятком випадків, коли без повної витрати об’єкту неможливо 
зробити висновок (п. 1.13 Правил). 

Особливості судово-гістологічного дослідження при окремих видах смерті 
перелічені в п. 2.1 спеціальної частині Правил. Наприклад, «при ішемічній 
хворобі серця із надісланих з відділу судово-медичної експертизи трупів 
кусочків вирізуються додатково кусочки з найбільш ураженим відрізком 
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коронарної артерії та кусочок з міжшлункової перетинки серця; при 
гістологічному дослідженні кусочків органів акцентується увага на 
кровонаповненні та стані судин серця, ступені звуження коронарної та 
епікардіальних артерій, характерні ураження їх, змінах в міокарді, тощо. 
У випадках раптової смерті дітей звертається увага на характер запалення (при 
його наявності) в органах та головному мозку особливо при вірусних ураженнях, 
відмічається стан та морфологічні зміни в імуннокомпетентних та ендокринних 
органах, у слинних залозах відмічають морфологічні зміни з метою виключення 
цитомігаловірусного ураження…». 

Судово-медичні експертизи у відділенні судово-медичної імунології бюро 
судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним 
законодавством, Законом України «Про судову експертизу», «Інструкцією», 
«Правилами проведення судово-медичних експертиз /досліджень/ у відділеннях 
судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи» (надалі 
Правила), іншими нормативними документами МОЗ України за ухвалою 
слідчого судді або суду, а також за направленням судово-медичних експертів 
інших структурних підрозділів бюро, які проводять експертизу. 

Експертизи у відділенні проводяться з метою встановлення наявності 
і групової належності об’єктів людського походження (крові, виділень, волосся, 
кісток тощо), встановлення батьківства, материнства та підміни дітей, 
з використанням спеціальних методів, методик, а також знань в галузі судової 
медицини (п. 1.2 Правил). Експертизи речових доказів у відділенні проводяться 
в послідовності, наведеної в п. 1.27 Правил: ознайомлення з наданими 
документами; встановлення наявності об’єктів біологічного походження 
з наданням номера об’єкта дослідження кожному сліду, що буде 
досліджуватися; встановлення видової, групової належності та інших ознак 
біологічного матеріалу в об’єктах; встановлення групової приналежності та 
інших ознак біологічного матеріалу, представленого для порівняльного 
дослідження; складання підсумків і оформлення висновку експерта.  

Судово-медична експертиза слідів крові проводиться за схемою 
(п. 2.1 Правил): 

– виявлення слідів, що нагадують кров; 
– встановлення наявності крові; 
– визначення видової приналежності крові; 
– визначення групової приналежності крові (її зразків та в слідах). 
Судово-медична експертиза виділень в слідах проводиться за схемою 

(п. 2.2 Правил): 
– встановлення наявності; 
– встановлення видової приналежності; 
– встановлення групової приналежності. 
Судово-медична експертиза тканин і органів (п. 2.3 Правил): 
– визначення видової приналежності і антигенної характеристики тканин 

і органів; 
– встановлення видової і групової приналежності кісткових залишків 

шляхом дослідження фрагментів різних кісток; 
– використання кількох методів при дослідженні групових антигенів. 
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Судово-медична експертиза волосся ( п. 2.4 Правил): 
«Для визначення природи об’єктів, що подані на експертизу речових доказів 

як волосся, їх оглядають, а потім мікроскопічно досліджують…на підставі 
виявленої сукупності ознак роблять підсумки про наявність волосся, видову 
приналежність, регіональне походження, характер відокремлення, існуючі 
пошкодження та зміни від дії високої температури, механічних, хімічних 
факторів, косметичних засобів тощо». 

Судово-медична експертиза спірного батьківства, спірного материнства 
і підміни дітей (п. 2.5 Правил).  

«…Експертизи спірного батьківства, спірного материнства і підміни дітей 
проводяться з метою встановлення можливості чи неможливості походження 
дитини від передбачених осіб на підставі законів наслідування властивостей 
людського організму методом геномної дактилоскопії, або шляхом дослідження 
групового поліморфізму антигенів, білків, ферментів тощо». 

 Судово-медичні експертизи у відділенні судово-медичної токсикології 
бюро судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним 
законодавством, Законом України «Про судову експертизу», «Інструкцією», 
«Правилами проведення судово-медичних експертиз /досліджень/ у відділеннях 
судово-медичної токсикології бюро судово-медичної експертизи» (надалі 
Правила), іншими нормативними документами МОЗ України за ухвалою 
слідчого судді або суду, а також за направленням судово-медичних експертів 
інших структурних підрозділів бюро, які проводять експертизу. 

Експертизи у відділенні проводяться з метою виявлення та визначення 
хімічних речовин в об’єктах біологічного походження та інших речових доказах 
(п. 1.2 Правил).  

Об’єкти, що вилучаються для дослідження та їх кількість перелічені 
в «Інструкції»: «… кров – не менше 200 мл, вся сеча, 1/3 головного мозку, 
печінки, легені, одна нирка, 200-300 г сальника, один метр тонкого і товстого 
кишечника з вмістом з найбільш змінених відділів, увесь шлунок з вмістом, 
волосся – не менше 1 г, нігті – 1-3 г, кістки 100-200 г; при судово-медичній 
експертизі (на солі «важких» металів) ексгумованого трупа, крім зазначених 
раніше частин внутрішніх органів, на дослідження повинні бути надіслані 
в окремих банках: 1 кг землі, взятої з 6-и ділянок (над, під, у бокових і торцевих 
частинах труни), зразки одягу, оббивка труни, кусок дошки, сіна, торфу тощо». 

В п. 1.25 Правил зазначено: «Витрату об’єктів у процесі виконання 
експертизи належить проводити економно, з розрахунком достатності на всі 
необхідні при даній експертизі види досліджень, але без шкоди для якості. При 
достатній (за масою) наявності речових доказів 1/3 її повинна йти на якісне 
визначення, 1/3 на повторне, кількісне або інше визначення і 1/3 об’єкта 
повертається особі, яка призначила експертизу, або зберігається в архіві 
відділення протягом встановленого терміну. При малій кількості (до 100 г) 
внутрішні органи при проведенні повного судово-токсикологічного аналізу 
можуть бути повністю використані…трупний матеріал, кров, сеча і внутрішні 
органи, які надійшли для дослідження на наявність етилового спирту, оксиду 
вуглецю, місцеводіючих отрут, синильної кислоти, органічних розчинників, 
підлягають знищенню через 30 днів після закінчення дослідження (п. 1.38)». 
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Основні операції (мікрокристалоскопія, хроматографія в тонкому шарі 
сорбенту, газорідинна хроматографія тощо) проводяться безпосередньо 
експертом (п. 2.2 Правил). 

Судово-медичні експертизи у відділенні судово-медичної цитології бюро 
судово-медичної експертизи проводяться згідно з процесуальним 
законодавством, Законом України «Про судову експертизу», «Інструкцією», 
«Правилами проведення судово-медичних експертиз /досліджень/ у відділеннях 
судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи» (надалі Правила), 
іншими нормативними документами МОЗ України за ухвалою слідчого, 
прокурора або суду, а також за направленням судово-медичних експертів інших 
структурних підрозділів бюро, які проводять експертизу, а також на договірних 
засадах. 

Експертизи у відділенні проводяться з метою встановлення в слідах на 
речових доказах наявності клітин тканин людини, визначення їх видової, 
групової, статевої і органо-тканинної приналежності з використанням знань 
в галузі судової медицини і спеціальних цитологічних методів і методик, які 
в загальному обсязі проведених у відділенні досліджень повинні становити не 
менш як 2/3 (п. 1.2 Правил). 

У відділенні виконуються наступні види експертиз п. 2.1 Правил): 
1. Визначення статевої приналежності волосся, виділень, крові та інших 

тканин людини; 
2. Виявлення клітин епітелію піхви і встановлення їх групової 

приналежності; 
3. Встановлення на знаряддях травми, а також у піднігтьовому вмісті 

наявності мікрослідів крові і мікронакладень з визначенням їх видової, статевої, 
групової і органо-тканинної приналежності; 

4. Встановлення регіонального походження крові; 
5. Вивчення секрету молочних залоз з метою встановлення терміну 

вагітності і факту колишніх пологів; 
6. Визначення естрогенної насиченості організму за результатами 

кольпоцитологічних досліджень; 
7. Диференціювання крові плода і дітей раннього грудного віку від крові 

дорослої людини. 
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патфізіологіїї Національної медичної академії імені О. О. Богомольця – розд. 2, ч. 2.46; 

Білоус Ірина Володимирівна, завідувач відділу почеркознавчих досліджень 
лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.3 у співав. 
з Рябенко І. Ю.; 

Борзов Олександр Петрович, провідний судовий експерт відділу досліджень 
матеріалів, речовин та виробів лабораторії криміналістичних видів досліджень 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.44; 

Борщевський Павло Георгійович, завідувач відділу автотехнічних видів досліджень 
лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, 
ч. 2.15, 2.16, 2.17, 2.31; 

Варавіна Ірина Анатоліївна, провідний судовий експерт відділу досліджень 
матеріалів, речовин та виробів лабораторії криміналістичних видів досліджень 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.14; 

Висікан Олександр Олександрович, провідний судовий експерт відділу 
трасологічних, балістичних, вибухотехнічних досліджень та досліджень зброї 
лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.2.2. у співав. 
з Капустюком Г. В.; 

Голікова Тетяна Дмитрівна, заступник директора Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 1, ч. 1.3 
у співав. з Юсуповим В. В.; 

Гора Ірина Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, професор академії СБУ 
України – розд. 1, ч. 1.5 у співав. з Колесником В. А.;  

Долинківська Світлана Анатоліївна, завідувач сектору лінгвістичних досліджень 
писемного мовлення лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, 
ч. 2.4; 

Жеребко Олександр Іванович, кандидат юридичних наук, завідувач відділу 
нормативно-методичної діяльності та стандартизації лабораторії організації наукової, 
методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.1.17;  

Ірхін Юрій Борисович, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач відділу 
психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.39; 

Камінський Антон Михайлович, молодший науковий співробітник відділу 
нормативно-методичної діяльності та стандартизації лабораторії організації наукової, 
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методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.1.15; 

Капустюк Геннадій Володимирович, головний судовий експерт відділу 
трасологічних, балістичних, вибухотехнічних досліджень та досліджень зброї 
лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.2.2. у співав. 
з Висіканом О. О.; 

Ковальова Наталія Миколаївна, в. о. завідувача лабораторії права промислової 
власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 
власності Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.38 у співав. з Тимощик Л. П., 
Федоренком В. Л.; 

Ковальчук Людмила Іванівна, старший судовий експерт відділу досліджень 
матеріалів, речовин та виробів лабораторії криміналістичних видів досліджень 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.42; 

Козерацька Олена Андріївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 
правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка – розд. 2, ч. 2.45; 

Козлов Олександр Вікторович, провідний науковий співробітник відділу 
військових експертиз – розд. 2, ч. 2.41 у співав. з Рувіним О. Г, Савечком В. О.; 

Колесник Валерій Аркадійович, доктор юридичних наук, професор, професор 
Академії СБУ України – розд. 1, ч. 1.5 у співав. з Горою І. В.; 

Колонюк Віктор Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, учений секретар 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 1, «Історія розвитку…» у співав. з Юсуповим В. В.; 

Копаниця Олексій Борисович, заступник завідувача відділу інженерно-екологічних 
досліджень лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.27;  

Куликовська Вікторія Станіславівна, завідувач відділу технічних досліджень 
документів лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.5; 

Лисенко Анатолій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка – розд. 1, ч. 1.4; 

Лукова Ольга Степанівна, завідувач лабораторії економічних досліджень 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.33 у співав. з Проскурою К. П., Падалкою А. М.; 

Лук’янчиков Євген Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет 
ім. Ігоря Сікорського» – розд. 1, ч. 1.2; 

Луценко Сергій Григорович, заступник завідувача відділу, трасологічних, 
балістичних, вибухотехнічних досліджень та досліджень зброї лабораторії 
криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових 
експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.11 у співав. з Приходьком Ю. П.; 

Молибога Микола Павлович, кандидат юридичних наук, провідний науковий 
співробітник відділу трасологічних, балістичних, вибухотехнічних досліджень та 
досліджень зброї лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16, 2.1.18; розд. 2, ч. 2.2 у співав. 
з Самойленком І. М.; 
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Назаров Володимир Васильович, головний судовий експерт лабораторії організації 
експертної діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.1.15;  

Нестор Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, заступник директора 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – вступ, розд. 1, ч. 1.6 у співав. з Ахтирською Н. М., Топорецькою З. М.; 

Нізовцев Юрій Юрійович, кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу 
Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз 
Служби безпеки України, розд. 2, ч. 2.1.3; 

Ованнісян Анаіт Левонівна, кандидат філологічних наук, заступник 
завідувача відділу фоноскопічних, комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних 
досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.10; 

Падалка Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, в.о. завідувача кафедри 
фінансових розслідувань Університету ДПС України – розд. 2, ч. 2.33 у співав. 
з Проскурою К. П., Луковою О. С.; 

Пасько Роман Миколайович, завідувач лабораторії інженерно-технічних видів 
досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 
юстиції України – розд. 2, ч. 2.19, 2.20; 

Полтавський Андрій Олександрович, помічник директора Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 1, ч. 1.3.4, 
1.7, розд. 2, ч. 2.1.1, 2.1.2;  

Посільський Олег Олексійович, кандидат хімічних наук, завідувач відділу 
досліджень матеріалів, речовин та виробів лабораторії криміналістичних видів 
досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 
юстиції України – розд. 2, ч. 2.13; 

Приходько Юрій Павлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту 
№ 2 Національної академії внутрішніх справ – розд. 2, ч. 2.11 у співав. з Луценком С. Г.; 

Проскура Катерина Петрівна, доктор економічних наук, доцент, головний 
науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України,– розд. 2, ч. 2.33 у співав. з Луковою О. С.,  
Падалкою А. М.; 

Рувін Олександр Григорович, кандидат юридичних наук, директор Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, 
ч. 2.41 у співав. з Савечком В. О., Козловим О. В.; 

Рябенко Ірина Юріївна – судовий експерт відділу почеркознавчих досліджень 
лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Міністерства юстиції – розд. 2, ч. 2.3 у співав. з Білоус І. В.; 

Савечко Віктор Олексійович, завідувач відділу військових видів досліджень 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.41 у співав. з Рувіним О. Г., Козловим О. В.; 

Савчак Вікторія Владиславівна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу досліджень з питань землеустрою та оцінки земель 
лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.21, 2.22, 2.23 
у співав. з Шишовим М. А.; 

Самойленко Ігор Миколайович, головний судовий експерт відділу трасологічних, 
балістичних, вибухотехнічних досліджень та досліджень зброї лабораторії 
криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту 
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судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.2.1 у співав. з  
Молибогою М. П.;  

Сергєєва Діана Борисівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 
доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка – розд. 1, ч. 1.1; 

Тимко Євген Валентинович, завідувач відділу фоноскопічних, комп’ютерно-
технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів 
досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 
юстиції України – розд. 2, ч. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.29, 2.30;  

Тимощик Лілія Павлівна, кандидат економічних наук, учений секретар Науково-
дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 
юстиції України – розд. 2, ч. 2.38 у співав. з Ковальовою Н. М., Федоренком В. Л.; 

Топорецька Зоряна Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 
правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка – розд. 1, ч. 1.6 у співав. з Ахтирською Н. М., Нестор Н. В.; 

Федоренко Владислав Леонідович, доктор юридичних наук, професор, директор 
Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 
Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.38 у співав. з Ковальовою Н.М.,  
Тимощик Л. П.; 

Ходченко Ірина Леонідівна, завідувач сектору мистецтвознавчих досліджень 
лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, 
ч. 2.40; 

Чалюк Ігор Михайлович, завідувач відділу досліджень якості та вартості дорожньо-
будівельних робіт лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, 
ч. 2.18; 

Шишов Микола Анатолійович, завідувач відділу досліджень з питань землеустрою 
та оцінки земель лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.21, 
2.22, 2.23 у співав. з Савчак В. В.; 

Шмерего Олександр Борисович, завідувач відділу досліджень з питань безпеки 
життєдіяльності, пожежно-технічних та електротехнічних досліджень лабораторії 
інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту 
судових експертиз Міністерства юстиції України – розд. 2, ч. 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.30, 
2.31, 2.32; 

Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського 
національного університету внутрішніх справ – розд. 1, ч. 1.4.1; 

Юсупов Володимир Васильович, доктор юридичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ 
– «Історія розвитку…» у співав. з Колонюком В. П.; розд. 1, ч. 1.3. у співав. з 
Голіковою Т. Д.; 

Юхименко Андрій Васильович, завідувач відділу транспортно-товарознавчих 
досліджень лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України – розд. 2, ч. 2.16, 2.35, 2.36, 2.37. 

 



СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

—    424    — 

Навчальне видання 
 
 

 
Автори-укладачі: 

Н. М. Ахтирська, О. П. Бабкіна, І. В. Білоус, О. П. Борзов, П. Г. Борщевський,  
І. А. Варавіна, О. О. Висікан, Т. Д. Голікова, І. В. Гора, С. А. Долинківська,  

О. І. Жеребко, Ю. Б. Ірхін, А. М. Камінський, Г. В. Капустюк, Н. М. Ковальова,  
Л. І. Ковальчук, О. А. Козерацька, О. В. Козлов, В. А. Колесник, В. П. Колонюк,  

О. Б. Копаниця, В. С. Куликовська, А. М. Лисенко, О. С. Лукова,  
Є. Д. Лук’янчиков, С. Г. Луценко, М. П. Молибога, В. В. Назаров, Н. В. Нестор,  

Ю. Ю. Нізовцев, А. Л. Ованнісян, А. М. Падалка, Р. М. Пасько,  
А. О. Полтавський, О. О. Посільський, Ю. П. Приходько, К. П. Проскура,  
О. Г. Рувін, І. Ю. Рябенко, В. О. Савечко, В. В. Савчак, І. М. Самойленко,  

Д. Б. Сергєєва, Є. В. Тимко, Л. П. Тимощик, З. М. Топорецька, В. Л. Федоренко,  
І. Л. Ходченко, І. М. Чалюк, М. А. Шишов, О. Б. Шмерего, М. Г. Щербаковський,  

В. В. Юсупов, А. В. Юхименко 
 
 
 
 

СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ 
В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 
Навчальний посібник 

 
 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України 

 
03057, Київ, вул. Смоленська, 6 
Тел./факс: 200-29-11, 200-29-29 

 
 

Підписано до друку 24.10.2019. Формат 70100 1/16. 
Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman. 

Умовн. друк. аркушів – 34,45. Обл.-вид. аркушів – 29,68. 
Тираж 300 прим. Зам. № 2410/19 

 
Виготовлювач «Видавництво Ліра-К» 

Свідоцтво № 3981, серія ДК. 
03115, м. Київ, вул. В. Стуса, 22/1. 

тел./факс (044) 247-93-37; 228-81-12 
Сайт: lira-k.com.ua, редакція: zv_lira@ukr.net 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


