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 1.  В С Т У П 
 

Проведення в Україні правових реформ, спрямованих на 
формування і забезпечення механізму функціонування реаль-
них змагальних основ кримінального судочинства, визначає пе-
редумови для підвищення доказової значущості результатів ді-
яльності обізнаних осіб під час розслідування злочинів. Це пе-
редбачає необхідність набуття судовими експертами-магістра-
ми теоретичних знань та практичних навичок щодо найбільш 
ефективних методів і засобів судово-експертного дослідження 
матеріалів, речовин та виробів з них (лакофарбових матеріалів і 
покрить; полімерних матеріалів, пластмас; волокнистих матері-
алів; нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів; скла, 
кераміки; наркотичних, сильнодіючих і отруйних речовин; рі-
дин, що містять спирт; металів і сплавів, грунта). 

Програма навчальної дисципліни “Матеріалознавчі екс-
пертизи” охоплює такі теми: “Наукові основи експертизи мате-
ріалів, речовин та виробів з них”, “Методи і засоби судово-
експертного дослідження матеріалів, речовин та виробів”, “Ха-
рактеристика об’єктів експертизи матеріалів, речовин та виро-
бів”, “Методика проведення експертизи матеріалів, речовин та 
виробів з них”, “Призначення судової експертизи матеріалів, 
речовин та виробів з них”, “Висновок експертизи матеріалів, 
речовин та виробів”. 

У результаті вивчення матеріалознавчої експертизи су-
довий експерт-магістр  п о в и н е н: 

з н а т и:  
– теоретичні, процесуальні та організаційні засади про-

вадження експертизи матеріалів, речовин та виробів з них; 
– види судових експертиз даного роду, їх сучасні мож-

ливості та методики проведення; 
– структуру висновку експертизи матеріалів, речовин та 

виробів, порядок оформлення результатів експертних дослі-
джень; 

– сучасний вітчизняний і міжнародний досвід проведен-
ня експертизи матеріалів, речовин та виробів; 

– можливості застосування обчислювальної техніки та 



4 

автоматизованих інформаційно-пошукових систем, автоматизо-
ваного робочого місця судового експерта під час дослідження 
матеріалів, речовин та виробів; 

– сучасні методи, засоби та прийоми виявлення, фікса-
ції, вилучення та дослідження слідів та речових доказів, що 
слугують об’єктами експертизи матеріалів, речовин та виробів з 
них; 

у м і т и:  
– правильно застосовувати на практиці набуті знання 

щодо експертизи матеріалів, речовин та виробів з них; 
– самостійно проводити судово-експертні дослідження, 

складати висновки судового експерта та спеціаліста відповідно 
до норм чинного законодавства України; 

– здійснювати математичну обробку отриманих резуль-
татів з метою підвищення наукового рівня досліджень та змен-
шення впливу суб’єктивних факторів на процес формування 
висновку; 

– правильно обирати методи дослідження матеріалів, 
речовин та виробів з них; 

– здійснювати криміналістичну оцінку отриманих ре-
зультатів, формулювати експертні висновки; 

– надавати фахові консультації та іншу інформаційну 
допомогу суддям, співробітникам органів дізнання та досудово-
го слідства з питань дослідження та оцінки матеріалів, речовин 
та виробів з них; 

– вести експертні картотеки й формувати колекції мате-
ріалів, речовин та виробів з них; 

– користуватися лабораторним та іншим обладнанням 
під час судово-експертного дослідження. 
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2.  З М І С Т 
 

І. Наукові основи експертизи матеріалів, речовин  
та виробів з них 

 
Предмет матеріалознавчої експертизи. Види судової ек-

спертизи даного роду та об’єкти експертного дослідження 
(об’єкти волокнистої природи; лакофарбові матеріали і покрит-
тя; нафтопродукти; паливно-мастильні речовини; скло та кера-
міка, грунт; метали, сплави і вироби з них; полімерні матеріали; 
пластмаси, гума; рідини, що містять спирт; парфумерні та кос-
метичні засоби). Ідентифікаційні, діагностичні, класифікаційні 
та ситуаційні завдання експертизи даного роду. Встановлення 
загальної родової (групової) належності та загального джерела 
походження об’єктів, що порівнюються. Профілактична робота 
судового експерта з виявлення й усунення умов, що сприяють 
вчиненню злочинів. 

 
ІІ. Методи і засоби судово-експертного дослідження 

матеріалів, речовин та виробів 
 

Класифікація і загальна характеристика методів і техні-
чних засобів експертних досліджень. Метрологічні параметри 
технічних засобів, що використовуються в експертних дослі-
дженнях. Основні види оптичних приладів. Засоби і методи збі-
льшення зображень мікрочастин. Мікроскопічні дослідження. 
Види мікроскопів. Спеціальні мікроскопи для дослідження 
об’єктів в ультрафіолетовому та інфрачервоному випроміню-
ванні. 

Спектральні засоби і методи дослідження об’єктів: оп-
тична, лазерна, рентгенівська і мас-спектрометрія.  

Хімічні методи дослідження об’єктів, якісний і кількіс-
ний аналіз. 

Хроматографічні засоби і методи аналізу об’єктів кри-
міналістичного дослідження: газова, рідинна, тонкошарова 
хроматографія.  
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Науково-технічні засоби і методи дослідження фізичних 
властивостей об’єктів (твердості, щільності, показника залом-
лення та ін.). 

Автоматизоване робоче місце судового експерта з дос-
лідження матеріалів, речовин та виробів з них. 

 
ІІІ. Характеристика об’єктів експертизи матеріалів,  

речовин та виробів 
 

Види, склад та природа об’єктів експертизи даного роду 
(об’єктів волокнистої природи; лакофарбових матеріалів і пок-
рить; нафтопродуктів; паливно-мастильних речовин; скла та ке-
раміки, грунту; металів, сплавів і виробів з них; полімерних ма-
теріалів; пластмаси, гуми; рідин, що містять спирт; парфумерних 
та косметичних засобів), механізм утворення їх слідів. Класифі-
кація ознак об’єктів матеріалознавчої експертизи. Морфологічні 
та фізико-хімічні властивості (ознаки) даних об’єктів, засоби та 
методи їх дослідження. Криміналістична оцінка результатів дос-
лідження даних об’єктів. Характеристика загального джерела 
походження об’єктів експертизи матеріалів, речовин та виробів з 
них. Орієнтовний перелік вирішуваних питань. 

 
ІV. Методика проведення експертизи матеріалів,  

речовин та виробів 
 

Структура загальної методики проведення експертних 
досліджень даного роду. Перелік, структура та зміст окремих 
методик судово-експертного дослідження волокон і волокнис-
тих матеріалів; лакофарбових матеріалів і покрить; нафтопро-
дуктів; паливно-мастильних речовин; скла та кераміки; ґрунтів; 
металів, сплавів і виробів з них; полімерних матеріалів; пласт-
мас, гуми; рідин, що містять спирт; парфумерних та косметич-
них засобів, наркотичних засобів і сильнодіючих речовин. Мо-
жливості дослідження інших матеріалів і речовин. 

Правила виявлення на предметах обстановки місця події 
(предметах-носіях) та вилучення мікрочастинок та/або мікрос-
лідів певних матеріалів і речовин.  
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Визначення роду (виду) певних об’єктів експертизи ма-
теріалів і речовин за класифікаціями, що існують в науці, техні-
ці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними власти-
востями, призначенням тощо). 

Встановлення спільної родової (групової) належності 
певних видів матеріалів і речовин. Встановлення факту їх похо-
дження з певного (того ж самого) джерела. 

 
V. Призначення судової експертизи матеріалів,  

речовин та виробів з них 
 

Правила підготовки матеріалів для призначення судової 
експертизи. Зразки для порівняльного дослідження. Правила від-
бору проб матеріалів, речовин і виробів з них. 

Особливості підготовки для дослідження матеріалів і 
речовин, які мають вигляд плям і нашарувань на предметах-
носіях. 

Правила упаковки речових доказів залежно від їх при-
роди та механізму утворення слідів. 

 
VІ. Висновок судової експертизи матеріалів,  

речовин та виробів 
  
Загальна структура висновку судової експертизи матері-

алів, речовин та виробів. Стадії судово-експертного досліджен-
ня. Види висновків. Форма та зміст висновків окремих видів 
судових експертиз даного роду. Особливості проведення та 
оформлення первинної, повторної, комісійної та комплексної 
експертизи матеріалів, речовин та виробів. Ілюстрація і демон-
страція результатів дослідження.  
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