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1. ВСТУП 
 

Реалізація норм чинного законодавства, постановлення 
обґрунтованих судових рішень неможливі без забезпечення 
правосуддя незалежною, кваліфікованою, такою, що базується 
на передових досягненнях науки і техніки експертизою. У 
зв’язку з цим зростає роль судового експерта як незацікавленої, 
обізнаної особи, яка володіє спеціальними знаннями і практич-
ними навичками, необхідними для проведення трасологічних 
експертних досліджень. Зазначене зумовлює потребу в активі-
зації підготовки висококваліфікованих експертів. 

Програма навчальної дисципліни “Трасологічна експер-
тиза” включає такі теми: “Основи трасології”, “Виявлення. Фік-
сація та вилучення слідів”, “Трасологічна експертиза”, “Трасо-
логічні обліки (слідотеки)”, “Засоби, прилади, обладнання здій-
снення трасологічних досліджень”, “Експертиза слідів ніг та 
взуття”, “Експертиза слідів зубів людини”, “Експертиза слідів 
злому, інструментів, виробів масового виробництва”, “Експер-
тиза замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засо-
бів)”, “Експертиза вузлів та петель”, “Експертиза рельєфних 
знаків”, “Експертиза механічних пошкоджень одягу”, “Експер-
тиза нашарувань на одязі (взутті)”, “Експертиза слідів транспо-
ртних засобів”, “Основи дактилоскопії”, “Папілярні візерунки”, 
“Дактилоскопічна експертиза”, “Дактилоскопічний облік”, “Ав-
томатизована дактилоскопічна ідентифікаційна система”. 

У результаті вивчення судової експертизи судовий екс-
перт-магістр повинен: 

– знати законодавство України про судову експертизу;  
теоретичні, процесуальні та організаційні засади провадження 
судових експертиз; види  трасологічних експертиз; завдання 
трасологічних експертиз (ідентифікаційні, класифікаційні, діаг-
ностичні, ситуологічні); об’єкти та матеріали трасологічних до-
сліджень: критерії їх придатності для дослідження; процедуру і 
порядок отримання зразків для порівняльного дослідження  
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(вільних, умовно вільних, експериментальних); методику про-
ведення трасологічних експертиз; процедуру побудови експер-
тних версій та завдань, визначення шляхів їх перевірки і ви- 
рішення, формулювання експертних прогнозів; процедуру  
проведення експертного експеримента та його значення для  
вирішення завдання трасологічного дослідження; структуру  
висновку експерта, порядок оформлення результатів експерт-
них досліджень; сучасне дослідницьке  обладнання та засо- 
би, що використовується для проведення трасологічних дос- 
ліджень; основи трасології, механізм слідоутворення; можли- 
вості застосування обчислювальної техніки та автоматизованих 
інформаційно-пошукових систем криміналістичного призна-
чення, автоматизованого робочого місця судового експерта;  
сучасні методи, засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилу-
чення та дослідження слідів і речових доказів, що виступають 
об’єктами екс-пертного дослідження; організацію і ведення ек-
спертно-криміналістичних карток та колекцій, форми підви-
щення ефективності їх використання для розкриття й розсліду-
вання злочинів;  

– уміти правильно застосовувати на практиці набуті 
знання з теорії судової експертизи, виконувати на сучасному 
науково-методичному рівні судові експертизи; суворо дотриму-
ватися положень зареєстрованих методик трасологічних дослі-
джень, розробляти й упроваджувати в практику судово-
експертних установ новітні методики проведення судових екс-
пертиз; висувати експертні версії та формулювати експертні 
прогнози; обирати методи дослідження, модифікувати існуючі 
й розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного до-
слідження; застосовувати для самостійної дослідницької діяль-
ності набуті теоретичні знання та навички роботи з сучасним 
експертним обладнанням засобами;  вести експертні картотеки 
й колекції; здійснювати дактилоскопіювання живих осіб та тру-
пів; надавати допомогу прокурорам, слідчим, дізнавачам, опе-
ративним працівникам у використанні техніко-криміналістич-
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них методів і засобів у розкритті й розслідуванні злочинів, у 
тому числі у висуванні слідчих версій, відібранні зразків для 
порівняльного дослідження, формулюванні питань перед екс-
пертом; застосовувати технічні й криміналістичні методи й за-
соби пошуку, виявлення, фіксації, вилучення всіх видів матері-
альних слідів та об’єктів під час провадження слідчих і судових 
дій, оперативно-розшукових заходів; проводити попередні до-
слідження матеріальних об’єктів і слідів, речових доказів з ме-
тою з’ясування підстав для порушення кримінальної справи, 
висування версій про природу, походження об’єкта, встанов-
лення даних про особистість підозрюваної особи; здійснювати 
організацію технічного обслуговування технічних засобів у су-
дово-експертних установах. 
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2. ЗМІСТ 
 

1. Основи трасології 
 

Поняття “трасологія” та її значення. Наукові основи тра-
сології. Поняття “слід” у криміналістиці і трасології. Класифі-
кація слідів. Механізм слідоутворення. 

 
2. Виявлення, фіксація та вилучення  слідів 

 
Методи та засоби виявлення слідів. Способи виявлення 

потожирових слідів: фізичний і хімічний. Дактилоскопічний 
набір. Засоби фіксації та вилучення слідів. Способи фіксації: 
опис у протоколі, фотографування, копіювання, виготовлення 
зліпків.  Особливості упаковування предметів зі слідами та умо-
ви збереження. 

 
3. Трасологічна експертиза 

 
Поняття трасологічної експертизи та її завдання. 

Об’єкти трасологічного дослідження та їх класифікація. Речові 
докази та порівняльні зразки: критерії їх придатності для дослі-
дження. Методи трасологічних досліджень.  Види трасологіч-
них експертиз. 

  
4. Трасологічні обліки (слідотеки) 

 
     Трасологічний облік як вид криміналістичного облі-

ку. Правові основи функціонування. Класифікація трасологіч-
них обліків. Зміст оперативно-пошукових та інформаційно-
довідкових колекцій слідотек. Джерела їх формування. Реєст-
раційна картка: поняття, значення, особливості складання. Ви-
користання даних трасологічних обліків при провадженні екс-
пертиз.  
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5. Засоби, прилади, обладнання здійснення трасологічних 
досліджень 

 
Мікроскопи: призначення, технічні характеристики, 

програмне забезпечення. Криміналістичні оптичні компарато-
ри: технічні можливості, основні показники, характеристика ві-
деокамер і панелі управління. Ціанокрилатова та нінгідринова 
камери: призначення, можливості, технічні характеристики. 
Автоматизовані інформаційні пошукові системи, їх види та 
значення. 

 
6. Експертиза слідів ніг та взуття 

 
         Поняття слідів ніг, види та значення для розсліду-

вання злочинів, “доріжка” слідів та її елементи.  Будова ступні 
людини та елементи підошви взуття. Загальні та окремі ознаки 
слідів ніг та взуття. Завдання експертизи слідів ніг та взуття. 
Об’єкти та матеріали дослідження. Коло вирішуваних питань. 
Методика проведення експертизи слідів ніг та взуття. Сучасне 
дослідницьке обладнання: прилад для освітлення та фотографу-
вання підошви взуття або плівки з її відбитком “Foto-Light-Box” 
та прилад для відновлення відбитка взуття “DOCUSTAT DS-
210”.  

 
7. Експертиза слідів зубів людини 

 
Види слідів зубів та механізм їх слідоутворення. Будова 

зубного апарату людини. Ідентифікаційні ознаки зубів людини. 
Завдання експертизи слідів зубів людини. Об’єкти і матеріали 
дослідження. Коло вирішуваних питань. Методика проведення 
експертизи слідів зубів людини. 

 
8. Експертиза слідів злому, інструментів, виробів масового 

виробництва 
 

Види слідів знарядь злому та інструментів, їх класифіка-
ція. Основні способи злому. Загальні та окремі ознаки слідів зна-
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рядь злому та інструментів. Завдання експертизи слідів злому, 
інструментів, виробів масового виробництва. Об’єкти й матеріа-
ли дослідження. Коло вирішуваних питань. Методика проведен-
ня експертизи слідів злому, інструментів, виробів масового ви-
робництва. Особливості проведення експертного експерименту 
та його значення для вирішення завдань дослідження. 

 
9. Експертиза замикальних та запобіжних (контрольних) 

пристроїв (засобів) 
 

Поняття та види замикальних та запобіжних пристроїв. 
Завдання експертизи замикальних та запобіжних пристроїв. 
Об’єкти й матеріали дослідження. Коло вирішуваних питань. 
Методика проведення експертизи замикальних та запобіжних 
пристроїв. Особливості проведення експертного експерименту та 
його значення для вирішення завдань дослідження. Сучасне до- 
слідницьке обладнання: настільний рентгенівський флюороскоп. 

 
10. Експертиза вузлів і петель 

 
Види вузлів і петель. Завдання експертизи вузлів і пе-

тель. Об’єкти й матеріали дослідження. Коло вирішуваних пи-
тань. Методика проведення експертизи вузлів і петель. Особли-
вості проведення експертного експерименту та його значення 
для вирішення завдань дослідження. 

 
11. Експертиза рельєфних знаків 

 
Види рельєфних знаків та способи змін їх зображень. 

Завдання експертизи рельєфних знаків. Об’єкти й матеріали до-
слідження. Коло вирішуваних питань. Методика проведення 
експертизи рельєфних знаків. Особливості проведення експерт-
ного експерименту та його значення для вирішення завдань до-
слідження. Використання сучасних засобів дослідження: набір 
для відновлення серійних номерів, реактиви для відновлення 
серійних номерів на пластмасі. 
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12. Експертиза механічних пошкоджень одягу 
 

Види механічних пошкоджень одягу. Завдання експер-
тизи механічних пошкоджень одягу. Об’єкти й матеріали дослі-
дження. Коло вирішуваних питань. Методика проведення екс-
пертизи механічних пошкоджень одягу. Особливості проведен-
ня експертного експерименту та його значення для вирішення 
завдань дослідження. 

 
13. Експертиза нашарувань на одязі (взутті) 

 
Завдання експертизи нашарувань на одязі (взутті). 

Об’єкти й матеріали дослідження. Коло вирішуваних питань. 
Методика проведення експертизи нашарувань на одязі (взутті). 
Особливості проведення експертного експерименту та його 
значення для вирішення завдань дослідження. 

 
14. Експертиза слідів транспортних засобів 

 
Види слідів транспортних засобів та механізм слідо- 

утворення. Загальні й окремі ознаки слідів транспортних засо-
бів. Завдання експертизи слідів транспортних засобів. Об’єкти й 
матеріали дослідження. Коло вирішуваних питань. Методика 
проведення експертизи слідів транспортних засобів. Особливо-
сті проведення експертного експерименту та його значення для 
вирішення завдань дослідження. 

 
15. Основи дактилоскопії 

 
Поняття дактилоскопії та її значення. Історія дактило- 

скопії. Особливості шкіри на долонній поверхні рук. Ознаки 
рельєфу шкіри на долонній поверхні рук. Основні властивості 
папілярних ліній. Механізм утворення слідів пальців рук. 
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16. Папілярні візерунки 
 

Поняття папілярного візерунку та його будова. Типи па-
пілярних візерунків: завиткові, дугові, петльові. Загальні та ін-
дивідуальні ознаки папілярних візерунків. Поняття і значення 
пороскопії та еджеоскопії. 

 
17. Дактилоскопічна експертиза 

 
Завдання дактилоскопічної експертизи. Об’єкти й мате-

ріали дослідження. Коло вирішуваних питань. Методика прове-
дення дактилоскопічної експертизи. Сучасне дослідницьке об-
ладнання: лабораторний комплекс для дактилоскопічного до- 
слідження.  

 
18. Дактилоскопічний облік 

 
Поняття дактилоскопічного обліку та його правова ре- 

гламентація. Особливості формування слідотек. Зміст слідоте-
ки. Дактилоскопіювання живих осіб. Особливості дактилоско-
піювання трупів. Дактилоскопічна формула: основна й додат-
кова. Особливості здійснення перевірки за криміналістичними 
дактилоскопічними обліками. Використання даних дактилоско-
пічного обліку при проведенні експертних досліджень. 

 
19. Автоматизована дактилоскопічна  

ідентифікаційна система 
 

Поняття автоматизованої дактилоскопічної ідентифіка-
ційної системи та її можливості. Особливості функціонування 
системи. Порядок отримання пальцевих відбитків. Оптоелек- 
тронні пристрої без фарбового дактилоскопіювання.  Електро-
нні дактилокарти. 
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