
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра кафедри кримінального права та процесу 

 

Освітньо-професійна програма «МАГІСТР ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність  

галузі знань 26 Цивільна безпека  

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Кравчук Олег Вікторович, доцент 

кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad), заступник директора 

центру – завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Хмельницького 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

(http://ndekc.km.ua/kerivnij-sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: o_kravchuk@univer.km.ua 

SCOPUS Author 

ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883852 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7002-4070 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=A8lY_zUAAAAJ  
Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, пров./вул. Проскурівська,  

ауд. за розкладом: 

Кравчук Олег Вікторович: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Кравчук Олег Вікторович: четвер з 15.00 до 16.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Мета – набуття студентами ґрунтовних знань та практично освоєних навиків і 

умінь, пов’язаних із залученням судових експертів різних спеціальностей під 

час досудового розслідування кримінальних справ; взаємодією слідчого з 

експертними установами та експертами на етапі підготовки та проведення 

судової експертизи; із загальними правилам оцінки висновків експертів. 

Завдання – ознайомити студентів з необхідними законодавством, 

методичними посібниками системи Мінюсту України щодо методик окремих 

видів експертиз, спеціальною літературою, прищепити вміння працювати з 

ними; навчити використовувати її зміст при вирішенні конкретних ситуацій 

(слідчих, експертних) та правових питань; навчити застосовувати теоретичні 

положення на практиці; закласти навики складання постанов про залучення 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=13&w=sklad
http://ndekc.km.ua/kerivnij-sklad
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883852
https://orcid.org/0000-0002-7002-4070
https://scholar.google.com/citations?user=A8lY_zUAAAAJ
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експерта та доручення йому проведення основної, додаткової, повторної, 
комісійної, комплексної судової експертизи в експертній установі та поза 

експертною установою; закласти навики процесуального оформлення, 

упаковування, направлення об’єктів дослідження на експертизу; закласти 

навики відібрання експериментальних зразків для порівняльного дослідження. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

 

ФК-1 Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, 

здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати 

нормативно–правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати 

норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. 

ФК-5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності. 

ФК-15. Здатність визначати види експертиз та їх можливості, систему 

державних експертних установ України 

Результати 

навчання 

РН-4 Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, 

аргументовано їх пояснювати. 

РН-5 Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати 

шляхи їх усунення. 

РН-9 Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативноправові 

акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в професійній діяльності. 

РН-10 Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків й консультацій в окремих сферах юридичної діяльності. 

РН-18. Вміти оцінювати висновки експерта як джерело доказів, а також 

використовувати його для встановлення обставин події. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити і 

постреквізити 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 5-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; НПФ 1.3.1.9. 

Кримінальний процес; НПФ 1.3.1.10. Криміналістика.  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ВДПП 2.1.3. Докази і доказування у кримінальному 

судочинстві; ВДПП 2.1.6 Процесуальні рішення у кримінальному 

провадженні. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ВДПП 2.1.6. Документація у сфері правоохоронної 

діяльності; ВДПП 2.1.9. Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень; ВДПП 2.1.10. Організація розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредитів ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 65 годин, 

лекційних - 20 години, семінарських – 20 години.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен.  
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навчальної 

дисципліни 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/2/5 

Загальні положення 

судової експертології Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/5 Судово-експертна 

діяльність та її суб’єкти 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/5 Процесуальні основи і 

організація проведення 

судових експертиз 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/5 Експертна методика як 

основна категорія судової 

експертології 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/5 Природа та 

характеристика 

експертного дослідження 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/5 Висновок експерта та його 

оцінка. Експертні недоліки 

і помилки та їх 

запобігання. Експертна 

профілактика 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/7 Судово-почеркознавча 

експертиза та судово-

технічна експертиза 

документів 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/7 Судова трасологічна 

експертиза 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/10 Судово-балістична та 

вибухотехнічна  

експертизи. Експертиза 

речовин та матеріалів 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

2/2/15 

Судово-економічні 

експертизи, судова 

експертиза матеріалів 

відео і звукозапису, судова 

експертиза комп’ютерної 

техніки і програмних 

продуктів. Судові технічні, 

технологічні, товарознавчі 

і автотоварознавчі 

експертизи 

Тести, дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 1; 

Семінарське 

заняття – 5,5; 

СРС – 8 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Судова експертологія» та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 
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Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 
матеріалах дисципліни «Судова експертологія» та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усний. Структура екзаменаційного білету включає 3 питання: 

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

2.  Атестація судового експерта. 

3.  Поняття та наукове обґрунтування судового почеркознавства. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

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

Дата оновлення: 01.01.2020. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

(дата звернення: 10.02.2020). 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651–VI. Дата оновлення: 16.01.2020. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 10.02.2020). 

3. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з 

питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 

досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. № 53/5. Дата 

оновлення: 31.01.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 

(дата звернення: 10.02.2020). 

4. Гончаренко В. Г. Експертизи у судочинстві України: науково-практ. 

посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 504 с. 

5. Кофанов А. В. Теоретичні основи судових експертиз: курс лекцій 

Київ: КНУВС, 2010. 272 с. 

6. Садченко О. О Експертиза в правозастосовному процесі: Збірник 

нормативних актів. Київ : 2013. 268 с. 

7. Технологія призначення судових експертиз : практ. порадник.  М-во 

внутр. справ України, Експертна служба, Харківський наук.- дослід. експерт.-

криміналіст. центр ; авт.-уклад. : С. І. Перлін, С. О. Шевцов, О. В. Кокорін.  

Харків, 2018. 103 с. : схеми, табл. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-20% від балів).  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) за 

погодженням із керівником курсу можлива перездача у вигляді письмової 

роботи. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

Студенту визнаються результати участі у наукових конференціях за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
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неформальної 

освіти  

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв).  

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

 

 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу  

26 серпня 2020 року, протокол № 1. 

Завідувач кафедри _____________________ Л. П. Брич 
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