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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – спецалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Судова експертологія 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.7. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– другий 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – п’ятий 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3 / 90 

 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 40 

 % від загального обсягу – 45 

 лекційні заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 22,5 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 22,5 

 самостійна робота (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 55 

 тижневих годин:   
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 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 3 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; 

НПФ 1.3.1.9. Кримінальний процес; 

НПФ 1.3.1.10. Криміналістика 
 2) супутні дисципліни – ВДПП 2.1.3. Докази і доказування у 

кримінальному судочинстві 
   ВДПП 2.1.6 Процесуальні рішення у 

кримінальному провадженні 
 1) попередні дисципліни – НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; 

НПФ 1.3.1.9. Кримінальний процес; 

НПФ 1.3.1.10. Криміналістика 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання 
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) системи, устрою та функціонування судово-експертних установ в 

Україні; 

1.2) основних положень щодо призначення, проведення та використання 

результатів судових експертиз; 

1.3) сучасних можливостей різноманітних видів судових експертиз; 

1.4) нормативно-правове регулювання кримінально-процесуальної діяльності 

в частині призначення та проведення судових експертиз в Україні. 

2. Розуміння 
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(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 

словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) необхідної науково-методологічної підготовки, яка забезпечує бачення 

виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання; 

2.2) використання уміння творчого мислення та необхідності 

самовдосконалення свого професійного рівня; 

2.3.) завдання, предмету кожного виду судових експертиз, об’єктів 

дослідження, порівняльних зразків і їхньої кількості та умов відбору, а 

також  орієнтовних питань, які ними можуть вирішуватись. 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) використовувати знання у подальшій практичній юридичній діяльності, 

що пов’язана  із призначенням, проведенням експертних досліджень; 

3.2) застосовувати відповідні тактичні засоби, прийоми і методи при 

здійсненні юридичної діяльності; 

3.3.) ефективно використовувати спеціальні знання у практичній діяльності з 

розкриття, розслідування і попередження злочинів. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) формулювати питання в постанові про призначення експертизи, виходячи 

з обставин кримінального провадження та користуючись можливостями 

судових експертиз; 

4.2) розуміти взаємозв’язки структурних елементів висновку експерта. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) використовувати висновок експерта в доказуванні у всіх видах 

процесуальної діяльності; 

5.2) обґрунтовувати доказове значення висновку експерта при конкретній 

юридичній ситуації. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати висновок експерта як джерело доказів; 

6.2) робити висновок за результатами проведеної експертизи про необхідність 

призначення додаткової, повторної  експертизи. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) пропонувати питання на вирішення експерту при призначенні 

експертизи; 

7.2) складати клопотання про призначення експертизи. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Судова експертологія 

 

Тема 1. Загальні положення судової експертології 

 

1. Генезис судової експертології 

2. Поняття, зміст, предмет, об’єкт, завдання судової експертології  

3. Методи судової експертології 

4. Функції судової експертології 

5. Мова судової експертології 

 

Тема 2. Судово-експертна діяльність та її суб’єкти 

 

1. Загальна характеристика судово-експертної діяльності. 

2. Процес інституалізації судово-експертної діяльності. 

3. Механізм здійснення судово-експертної діяльності. 

4. Поняття та види суб’єктів судово-експертної діяльності 

5. Судові експерти: права, обов’язки, відповідальність 

6. Атестація судового експерта. 

 

Тема 3. Процесуальні основи і організація проведення судових експертиз 

 
1. Поняття спеціальних знань та форми їх використання у 

кримінальному провадженні. 

2. Поняття, природа та сутність судової експертизи 

3. Класифікація судових експертиз. 

 

Тема 4. Експертна методика як основна категорія судової 

експертології 

 
1. Поняття експертної методики та її сутність 

2. Структура експертної методики, характеристика її складових 

частин 

3. Види експертних методик та їх загальна характеристика 

4. Функції експертних методик та їх взаємозв'язок 

5. Державна реєстрація експертних методик. 

 

Тема 5. Природа та характеристика експертного дослідження 
 

1. Експертне дослідження як процес пізнання. 

2. Принципи експертного дослідження. 

3. Стадії експертного дослідження. 
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Тема 6. Висновок експерта та його оцінка. Експертні недоліки і 

помилки та їх запобігання. Експертна профілактика 

 

1. Висновок експерта як джерело судового доказу 

2. Порядок оцінки висновку експерта експертом та слідчим, та його 

наслідки. 

3. Поняття і природа експертних помилок.  

4. Поняття, завдання і основні принципи експертної профілактики. 

5. Способи фіксації експертної профілактики. 

 

Тема 7 Судово-почеркознавча експертиза та судово-технічна 

експертиза документів 

 

1. Слідчий огляд документів, його завдання, методи, фіксація 

результатів 

2. Поняття та наукове обґрунтування судового почеркознавства 

3. Види зразків, вимоги, що пред’являються до них. 

4. Загальні та індивідуальні ознаки почерку. 

5. Питання, які вирішуються почеркознавчою експертизою. 

6. Поняття та предмет техніко-криміналістичного дослідження 

документів і його об’єкти. 

7. Види криміналістичного дослідження документів. 

 

Тема 8. Судова трасологічна експертиза 

 

1. Поняття, предмет, завдання, наукові засади і система трасології. 

Поняття слідів в трасології, їх загальне групування. 

2. Сліди людини (антроскопія), їх види. 

3. Сліди ніг (взуття).  

4. Інші сліди людини: зубів, нігтів, інших частин тіла (губ, носа), 

одягу. 

5. Поняття, предмет, завдання, наукові засади і система дактилоскопії. 

6. Сліди рук (дактилоскопія). 

 

Тема 9. Судово-балістична та вибухотехнічна  експертизи. 

Експертиза речовин та матеріалів 

 

1. Поняття вогнепальної зброї і слідів її застосування. 

2. Об’єкти судово-балістичних досліджень. 

3. Механізм слідоутворення при пострілі з вогнепальної зброї. 

4. Дослідження вогнепальної зброї і боєприпасів. 

5. Питання, які вирішуються балістичною експертизою. 

6. Дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин, слідів 

вибуху. 

7. Питання, які вирішуються вибухотехнічною експертизою. 
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8. Експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, 

наркотичних засобів та сильнодіючих речовин, рідин, що містять 

спирт, металів і сплавів полімерів, пластмас та скла, отруйних 

речовин подразнюючої дії. 

 

Тема 10. Судово-економічні експертизи, судова експертиза матеріалів відео 

і звукозапису, судова експертиза комп’ютерної техніки і програмних 

продуктів. Судові технічні, технологічні, товарознавчі і автотоварознавчі 

експертизи 

 
1. Судово-економічні експертизи. 

2. Судова експертиза матеріалів відео і звукозапису. 

3. Судова експертиза комп’ютерної техніки і програмних продуктів. 

4. Судова технічна та технологічна експертиза. 

5. Судова товарознавча експертиза. 

6. Автотоварознавча експертиза. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 
 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р

ак
).

 

Л
аб

о
р

. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р

ак
).

 

Л
аб

о
р

. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Загальні 

положення судової 

експертології 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

2. Судово-експертна 

діяльність та її 

суб’єкти 

8 2 2 - - 4       

3. Процесуальні 

основи і 

організація 

проведення 

судових експертиз 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

4. Експертна 

методика як 

основна категорія 

судової 

експертології 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 
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5. Природа та 

характеристика 

експертного 

дослідження 

8 2 2 - - 4 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Висновок експерта 

та його оцінка. 

Експертні 

недоліки і 

помилки та їх 

запобігання. 

Експертна 

профілактика 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

7. Судово-

почеркознавча 

експертиза та 

судово-технічна 

експертиза 

документів 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

8. Судова 

трасологічна 

експертиза 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

9. Судово-балістична 

та вибухотехнічна  

експертизи. 

Експертиза 

речовин та 

матеріалів 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

10. Судово-економічні 

експертизи, судова 

експертиза 

матеріалів відео і 

звукозапису, 

судова експертиза 

комп’ютерної 

техніки і 

програмних 

продуктів. Судові 

технічні, 

технологічні, 

товарознавчі і 

автотоварознавчі 

експертизи 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

 Всього годин 90 20 20 - - 50 - - - - - - 
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4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
№ 

з/п Назви тем 

Кількість 

годин 

Денна форма 

1. Загальні положення судової експертології 2 
2. Судово-експертна діяльність та її суб’єкти 2 

3. Процесуальні основи і організація проведення судових 

експертиз 
2 

4. Експертна методика як основна категорія судової 

експертології 
2 

5. Природа та характеристика експертного дослідження 2 
6. Висновок експерта та його оцінка. Експертні недоліки і 

помилки та їх запобігання. Експертна профілактика 
2 

7. Судово-почеркознавча експертиза та судово-технічна 

експертиза документів 
2 

8. Судова трасологічна експертиза 2 
9. Судово-балістична та вибухотехнічна  експертизи. Експертиза 

речовин та матеріалів 
2 

10. Судово-економічні експертизи, судова експертиза матеріалів 

відео і звукозапису, судова експертиза комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів. Судові технічні, технологічні, 

товарознавчі і автотоварознавчі експертизи 

2 

 Всього годин: 20 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Назва тем та зміст завдання 

Кількість 

годин 

Денна форма 

1 2 3 

1. Загальні положення судової експертології 4 

 Завдання:  1. Охарактеризувати історичні відомості про 

виникнення і використання прийомів виявлення, 

фіксації, вилучення та дослідження слідів 

злочинної діяльності. 

2. Проаналізувати історію виникнення, основні 

етапи формування судових експертиз. Вчені, що 

сприяли становленню і розвитку судових 

експертиз у світі та на Україні. 

3. Вивчити сучасний рівень та тенденції розвитку 

судових експертиз.  
4. Дослідити історію виникнення та розвитку 

експертних установ в Україні. Юридичні вузи в 

Україні. Відомі українські експерти-

криміналісти. 

5. Опрацювати матеріали щодо міжнародної 

координації у розвитку і реалізації засобів та 

методів боротьби зі злочинністю. 
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2. Судово-експертна діяльність та її суб’єкти 4 

 Завдання:  1. Проаналізувати та скласти порівняльну 

характеристику організаційних основ судово-

експертної діяльності за кордоном та в Україні (у 

вигляді таблиці). 

2. Визначити ключові моменти організації судово-

експертної діяльності у іноземній державі 9на 

вибір). 

 

3. Процесуальні основи і організація проведення судових 

експертиз 

4 

 Завдання:  1. Охарактеризувати експертні служби МВС 

України, Міністерства оборони України, Служби 

безпеки України та Державної прикордонної 

служби України. 

2. Описати експертні установи Хмельницької 

області. 

 

4. Експертна методика як основна категорія судової експертології 4 

Завдання:  1. Проаналізувати види експертних методик.  

2. Опрацювати загальну методику та її 

взаємозв’язок із теорією та методологією судової 

експертизи.  

3. Вивчити окрему методику різних видів судових 

експертиз.  

4. Охарактеризувати спеціальну методику (на ваш 

вибір). 

 

5. Природа та характеристика експертного дослідження 4 

Завдання: 1. Вивчити основи створення ілюстративного 

матеріалу висновку. Особливості структури 

висновку при проведені експертизи кількома 

експертами однієї спеціальності. Види висновків 

експертів. 

2. Дослідити оцінку висновку експерта слідчим, 

судом та використання експертних даних у 

розкритті та розслідуванні злочинів. 

3. Охарактеризувати процес складення довідки 

спеціаліста, її структури, правил складання. 

4. Проаналізувати проблему використання у 

кримінальному судочинстві висновків 

альтернативної експертизи. 

5. Провести дослідження процесу контролю за 
виконанням експертиз. Рецензування висновків 

експертиз. 

 

6. Висновок експерта та його оцінка. Експертні недоліки і 

помилки та їх запобігання. Експертна профілактика 

4 

Завдання: 1. Охарактеризувати види відповідальності 

судового експерта. 

2. Дослідити види експертних помилок та на основі 

отриманих знань скласти схему юридичних 

наслідків для експерта, в залежності від виду 

експертної помилки. 

 

7. Судово-почеркознавча експертиза та судово-технічна 6 
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експертиза документів 

Завдання: 1. Дослідити основні способи зміни змісту 

документу. Опишіть, які нові способи зміни 

змісту документу з’явилися в останній час та за 

допомогою яких методів їх можна виявити. 

2. Охарактеризувати методи виявлення факту та 

способів внесення змін до змісту документу. 

 

8. Судова трасологічна експертиза 6 

Завдання: 1. Вивчити питання, що вирішуються вивченням 

слідів в ході слідчих дій, попередніми 

дослідженнями, експертизами. Підготовка 

матеріалів для провадження експертних 

досліджень слідів. 

2. Описати сліди знарядь, інструментів, виробничих 

механізмів (механоскопія).  

3. Охарактеризувати сліди транспортних засобів. 

Види транспортних слідів. 

4. Визначити основні характеристики слідів тварин. 

5. Дати характеристику методиці 

неідентифікаційного дослідження слідів рук. 

6. Проаналізувати основні поняття 

пороеджеоскопічної експертизи. 

 

9. Судово-балістична та вибухотехнічна  експертизи. Експертиза 

речовин та матеріалів 

8 

Завдання: 1. Дослідити предмет, об’єкти, завдання і орієнтовні 

питання експертизи наркотичних засобів та 

сильнодіючих речовин 

2. Вивчити предмет, об’єкти, головні завдання, 

орієнтовні питання експертизи рідин, що містять 

спирт 

3. Охарактеризувати предмет, завдання, об’єкти, 

орієнтовні питання і методи дослідження металів 

і сплавів 

4. Проаналізувати предмет, об’єкти, завдання, 

орієнтовні питання експертизи полімерів, 

пластмас та скла 

5. Дати характеристику об’єктам, завданням, 

орієнтовним питанням, методам дослідження 

отруйних речовин подразнюючої дії 

 

10 

Судово-економічні експертизи, судова експертиза матеріалів відео і 

звукозапису, судова експертиза комп’ютерної техніки і програмних 

продуктів. Судові технічні, технологічні, товарознавчі і 

автотоварознавчі експертизи 

6 

 

Завдання: 1. Вивчити головні завдання, орієнтовні питання, 

об’єкти технологічної експертизи 

2. Охарактеризувати головні завдання, орієнтовні 

питання, об’єкти товарознавчої експертизи 

3. Проаналізувати завдання, орієнтовні питання, 

об’єкти автотоварознавчої експертизи 

4. Дати характеристику судовій експертизі 

комп’ютерної техніки і програмних матеріалів. 

Судово-психологічна експертиза. 
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5. Оформити результати дослідження 

вищенаведених видів експертиз у вигляді таблиці. 

 Всього годин: 50 

 

4.4. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується студентами у 

межах годин, відведених для самостійної роботи студента. ІНДЗ у виді 

науково-дослідних робіт. Тема навчально-дослідної роботи закріплюється 

викладачем для кожного студента індивідуально на початку семестру. 

 

Перелік навчально-дослідних робіт 
 

1. Передумови формування судової експертології. Наукові основи 

судової експертології. 

2. Поняття судової експертології. Місце судової експертології в системі 

наукових знань. 

3. Історія становлення та сучасний стан судової експертології в Україні. 

4. Поняття загальної теорії судової експертології. 

5. Завдання судової експертології. Класифікація експертних завдань. 

6. Об’єкт та Предмет судової експертології. 

7. Поняття методу судової експертизи. Класифікація методів судової 

експертології. 

8. Загальнонаукова природа ідентифікації. Поняття криміналістичної 

ідентифікації. 

9. Загальні принципи методики експертного ідентифікаційного 

дослідження. 

10. Значення криміналістичної ідентифікації для судової експертології. 

11. Класифікація об’єктів криміналістичної ідентифікації, ідентифікація 

багаточисельних об’єктів (цілого по частинах). 

12. Окремі вчення в структурі судової експертології. Різновиди окремих 

вчень. 

13. Постанова про призначення почеркознавчої експертизи. 

14. Постанова про призначення технічної експертизи документів. 

15. Постанова про призначення дактилоскопічної експертизи. 

16. Постанова про призначення трасологічної експертизи. 

17. Постанова про призначення експертизи холодної зброї. 

18. Постанова про призначення балістичної експертизи; 

19. Постанова про призначення хімічної експертизи; 

20. Постанова про призначення комплексного дослідження транспортних 

засобів та документів, що їх супроводжують; 

21. Постанова про призначення товарозначної експертизи; 

22. Постанова про призначення вибухотехнічної експертизи; 

23. Постанова про призначення транспортно-трасологічної експертизи. 
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5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація. 

На практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- роздатковий матеріал (процесуальні документи); 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

у таких формах: 

1) усне опитування на практичних заняттях; 

2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

3) перевірка письмово вирішених ситуаційних завдань та їх 

заслуховування на семінарських заняттях; 

4) перевірка виконаних процесуальних документів. 

Модульний контроль здійснюється за тематикою змістового модуля 

шляхом виконання комплексної письмової роботи, що включає теоретичне 

питання, ситуаційне завдання, тестові завдання. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного іспиту.  

Структура залікового білету включає три теоретичних питання. 
 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   
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6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості 

відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього 

процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 лекційних 

занять за денною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 
№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Денна 10 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 

6.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, 

обчислюється за сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених 

навчальним планом, і визначається згідно з додатком 3 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права.  

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 семінарських 

занять за денною формою навчання. 

Отже, рівень знань студентів під час семінарських занять може 

оцінюватися кількістю балів у таких межах: 
№ 

з/п 

 

Рівень  

знань студентів 

Кількість семінарських занять  

відповідно до навчального плану 

10 занять 

1. Високий (творчий) 90-100 % 5,0-5,5 

2. 
Достатній (конструктивно-

варіативний) 

82-89 % 4,5 

74-81 % 4,0 

3. Середній (репродуктивний) 
64-73 % 3,5 

60-63 % 3,5 

4. 
Низький (рецептивно-

продуктивний) 

35-59 % 2,0 

0-34 % 0,0-1,5 

6.4. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 

завдань, залежить від їхнього обсягу та складності, але не може бути більше 6-8 

балів для індивідуальних завдань та 10-12 балів для індивідуальних навчально-

дослідних завдань. 
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7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

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

XII [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Законодавство України. 

— URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

експертизу в кримінальних і цивільних справах» № 8 від 30.05.1998 року. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. 

№ 4651–VI [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Законодавство 

України. — URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 

№ 1618–IV [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Законодавство 

України. — URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. 

№ 2747–IV [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Законодавство 

України. — URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз / 

Затв. наказом Міністерства юстиції України від 8.10.1998р. №53/5 (із 

змінами і доповненнями) // Систематичне зібрання чинного законодавства 

України. – 2006. – № 3. – Ст. 1945. 

8. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи. Затв. 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.95 р. № 6. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95. 

9. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / 

Т.В. Аверьянова. – М., 2006. 

10. Бараняк В.М., Сибірна Р.І. Судові експертизи: курс лекцій / 

В.М. Бараняк, Р.І. Сибірна. – Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2010. – 168 с. 
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