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Присвячується захисникам та захисницям України 
 

ВСТУП 
 

 
 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції 

України навіть у складних умовах воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 
2022 року у зв’язку з вторгненням російських збройних сил на територію нашої 
держави, пропонує читачам черговий 67-й випуск міжвідомчого науково-
методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза». 

Унікальність цього випуску обумовлена тим, що збірник «Криміналістика і 
судова експертиза» вперше виходить під час війни, яка завдяки героїзму 
українських бійців вже не один місяць триває на нашій землі з активним 
веденням бойових дій і невиправданим звірством солдат російського агресора, 
які вдаються до масових вбивств, катувань та інших злочинів проти мирного 
населення на тимчасово окупованих територіях, до знищення бойовими 
ракетами, авіацією та артилерією цивільних об’єктів критичної для 
життєдіяльності людей інфраструктури, культурних і матеріальних цінностей 
українського суспільства у багатьох регіонах країни. І в цей період на сторінках 
даного видання, зміст якого складають результати оригінальних наукових 
досліджень судових експертів, криміналістів, співробітників правоохоронних 
органів і правозахисних інституцій, викладачів і науковців, обговорюється 
широке коло актуальних питань теоретичного, методологічного і практичного 
характеру, ведуться наукові дискусії вчених і практиків. 

Сьогодні наша головна надія на українських військових та волонтерів, від 
яких дуже залежить існування України. Зараз вони, і серед них низка наших 
експертів, борються за те, щоби звірства російських окупантів, які побачив 
увесь світ, ніколи не відбувалися знову. 

У експертної спільноти дуже важлива місія. Цицерон казав, що найбільша 
спокуса злочину полягає у розрахунку на безкарність, і ми повинні зробити все 
можливе для того, щоб таких спокус не лишилось. Кожен злочин має бути за-
фіксовано. Кожна задіяна в ньому особа має бути встановлена, і правосуддя 
повинно бути лише питанням часу. 

Видання збірника збагачує наукові надбання у галузі теорії судової експер-
тизи і криміналістики, сприяє збереженню наукового потенціалу України під час 
сучасної російської збройної агресії та слугує розвитку наукових уявлень про 
судово-експертне та криміналістичне забезпечення протидії кримінальним пра-
вопорушенням в умовах воєнного стану. 

Дякуємо всім, хто надіслав статті за можливість ділитися досвідом та пе-
реймати кращі практики, за Вашу свідому громадянську позицію у питанні до-
сягнення спільної мети. Ваша участь у заходах такого рівня демонструє при-
клад палкої відданості роботі у галузі судової експертизи, саме Ваша щоденна 
праця, терпіння, відповідальність безумовно приведуть до перемоги України у 
цій нелегкій війні з російським агресором. 

Ми маємо надію на подальшу плідну співпрацю й віримо, що заходи такого 
рівня стануть запорукою досягнення подальших цілей у встановленні істини та 
справедливості. 

Ми вільні! Ми сильні! Ми переможемо! Слава Україні!
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THE IMPOSSIBILITY AND REFUSAL TO MAKE CONCLUSIONS  

BY THE FORENSIC EXPERT 
 

In this article, the authors deal with a topic that does not have a single approach 
at the international level. The issue concerns the impossibility conclusion formulated 
by the forensic expert in the expert report, which is often confused with the refusal. 
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The authors provide gnoseological evidence regarding the delimitation of these two 
forms of answers offered to the judicial process by the expert. 

The importance of the issue discussed stems from the very role of forensic ex-
pertise in the administration of justice and to add value in this regard. 

Keywords: forensic expertise, methodical study, conclusions of the expert,  
impossibility, refusal, explanation, the result of the research. 

 
 
Formulation of the problem. The final moment of carrying out the stage of 

the examination itself, as mentioned, is that of formulating the conclusions, rep-
resenting the last part of the forensic expertise report. 

In the conclusions are told the answers to the questions addressed to the 
expert, in Romanian literature on this topic: “Or, answering a question involves 
drawing up the answer, checking data, etc.” [1, p. 18]. 

Analysis of recent research and publications. Thus, regarding the pro-
cess of formulation of the conclusions, we consider that the conclusions are for-
mulated based on the reasoning made by an expert in the synthesis stage of 
the research using logical rules. We ask ourselves, why are certain logical rules 
necessary for the implementation of this act? The answer is found in the scien-
tific literature, including from Romania, according to which it is mentioned that 
“logic must watch that any judgment is carried out correctly from the point of 
view of the rules of thought” [2, p. 29]. 

The correctness of reasoning, according to Kant is outlined in “...syllogism 
and is verified by the principle of non-contradiction” [2, p. 29]. Thus, we opine 
on the application of Kant’s logic by forensic experts when formulating conclu-
sions, as it offers the possibility of establishing scientific truth with varying de-
grees of certainty, as well as arguing them. We note that in the specialized liter-
ature in Romania, the notion of “scientific truth” is used in the field of forensic 
expertise, as the equivalent of the “conclusion” reached because of “...investi-
gation conducted with the means of science” [2, p. 21]. At the same time, we 
believe that a conclusion without argumentation has no probative value. In ac-
cordance with the opinion expressed in the literature studied in this regard: “Like 
any scientific truth, the conclusion of the forensic expert's report must have a 
double foundation: objective and subjective” [2, p. 22], we consider this require-
ment to be fully applicable to the whole spectrum of forensic expertise.  

In this context, we mention that since the activity of forensic expertise is 
nothing more than a methodical study of the object concerned, carried out with 
the application of technical-scientific procedures and specialized knowledge, “... 
in order to formulate reasoned conclusions regarding certain facts, circum-
stances, material objects, phenomena and processes, the human body and psy-
che...” [3, art. 2] we can conclude that the expert’s conclusions are presented 
as a result of the process of scientific knowledge of the object of the expertise. 
In this sense, the Romanian literature on forensic expertise states: “the expert 
brings to the attention of the judicial body scientifically motivated conclusions on 
facts for the clarification of which specialized knowledge is required” [4, p. 20]. 
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From the above, we repeatedly note the need to argue the conclusions of 
the judicial expert, not just a formulation of opinion, as many actors in the justice 
sector consider [5]. 

We offer a definition of the conclusion, considered “more abstract”: “The 
conclusion is a new judgment, not only because of its synthetic character but 
also because of its informational content distinct from that of previous analytical 
judgments” [6, p. 197]. 

The purpose of the study. In this context, if we start from the generally ac-
cepted meaning of the notion of “argumentation”, to argue means to justify, sup-
port, prove, reinforce a claim, prove a point of view, and from the fact that argu-
mentation is the process by which we demonstrate (justify) the truth of our own 
opinions and try to convince others to accept them, the essence of the process 
of formulating expert conclusions becomes very clear. 

At the same time, conclusions are made by the judicial expert according to 
certain rules. These rules have arisen from an extensive analysis of the whole 
process of expert investigation and judicial expert practice, arising from the ex-
pectations of the judicial process. 

Presentation of the main material. In the structure of the judicial expert 
report, the expert’s conclusions are presented as a separate, self-contained part 
and contain the expert's answer to the questions submitted. This requirement is 
reflected in all procedural legislation, which contains provisions on the structure 
of the expert report. 

Thus, in the Republic of Moldova, both civil and criminal procedures and the 
special law concerning the activity of judicial expertise contain similar stipula-
tions regarding the structure of the judicial expertise report: “(4) In the final part 
of the expert’s report, the conclusions of the expert are set out, which include 
the answers to the questions formulated by the expert’s authorizing officer. The 
answers to the questions shall be formulated precisely, without allowing for 
equivocal interpretations” [3, subparagraph (4), art. 37]. The same is quoted in 
the Code of Criminal Procedure [7, subparagraph (4), art. 151], in the civil pro-
cedure we have much smaller provisions: “(3) The expert report shall contain a 
comprehensive description of the investigations and the conclusions on them, 
the answers to the questions of the court ...” [8, subparagraph (3), art. 158], from 
which it follows that the conclusions appear as a separate part of the report. 

In the Romanian legislation, the following provisions are exposed about the 
conclusions of the expert: “c) the conclusions, which include the answers to the 
questions asked and the expert’s or specialist's opinion on the object of the ex-
pertise [9, lit c), art. 21]. 

The theory of forensic expertise has developed and clearly outlined scientific 
requirements for the expert’s conclusions. Thus, expertology considers conclu-
sions are an independent part of the forensic expert report, which contains the 
answers to the questions submitted to the forensic expert. The answer is given 
to each question separately, in the order in which they are listed in the introduc-
tory part of the expert report [10, p. 140]. This is to be understood in the sense 
that the conclusion is formulated by the expert in such a way that reading its 
contents is all clear without referring to the text of the expert report. 
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In the literature with reference to expert conclusions, we can find one type of 
conclusion – an impossibility. Some researchers consider that conclusions of the 
impossibility of solving the problems under examination arise as a result of factors 
that are generally of an objective nature [11]. If we look further at the arguments 
underlying the conclusions of impossibility, according to the opinion stated (the most 
important ones have been selected), we see that these are: – the condition of the 
objects submitted for examination (altered traces, rotten plant mass, corroded bod-
ies, etc.)); – insufficient comparison materials; – very low quality of the disputed 
traces; – lack of methods; – wrong choice of working methods; – technical equip-
ment not suited to the complexity of the examinations, we note that the claim that 
these (the conclusions) are “objective” is not convincing. 

We believe that the wrong choice of methods, or the insufficiency of com-
parative materials, as well as the inadequate technical equipment, cannot be 
referred to as objective reasons for formulating conclusions of impossibility.  

Also in the above sense, we find opinions, such as: “When only very small and 
disparate portions of the disputed trace remain visible (a scraped or erased text con-
cerning areas of land, sums of money, years of issue, holder's name, etc.), it is ex-
tremely difficult to establish what was written previously and to formulate a conclu-
sion “by guessing” is at least lacking in professional seriousness, in the absence of 
the possibility of demonstration and illustration” [12]. 

The cited authors warn, however, that reaching this kind of conclusion must 
always be accompanied by a thorough analysis and a description of all the cir-
cumstances on the basis of which a probability or categorical conclusion cannot 
be drawn. For this reason, we do not consider the alternative solution to be jus-
tified, namely that if, after studying the material to be examined, the expert can 
only reach a conclusion of impossibility, he may return the material to the judicial 
body, stating the reason for the return [12]. 

We believe that it is necessary to provide some clarity on the reasoning in 
the literature on the reasoning of conclusions of impossibility, and we agree with 
it only in part. At the same time, in relation to what has been stated and sup-
ported by the respective authors, we would like to initiate a discussion, which 
would clarify an aspect, in our opinion important, in the sense of the conclusion 
of impossibility. 

We start from the reasoning that the expert’s conclusions arise as a result of the 
natural process of researching the object/circumstances by applying special 
knowledge in the respective field of science. The forensic expert, following the sci-
entific assessment of the results, formulates his conclusions, as explained above. In 
the case, when we have the conclusion of impossibility, generated by the lack/insuf-
ficiency of comparative material, or it is found, that the achievements of science and 
technology do not allow us to solve the questions put forward, in our opinion, no 
conclusion, including impossibility, can be formulated, because no examinations 
have been made on the objects (for lack of them or of the methods and means with 
which research could be carried out). 

In this sense, in some countries, the legislator provides for the obligation of 
the forensic expert to refuse to formulate a conclusion. We consider such an 
approach to be more correct from the point of view of the gnoseology of the 
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notion of conclusion. We are of the opinion that the forensic expert should only 
formulate conclusions following research. What kind of research can we talk 
about if the expert is not provided with material or does not have the methods 
and means of examination? 

Thus, we believe that it is necessary to distinguish between “refusal to draw 
conclusions” and “conclusion of impossibility”. According to the theory of foren-
sic identification and diagnosis, the conclusion of impossibility is reached when 
the forensic expert, after evaluating the results of the investigation, is unable to 
assess these results, even from the point of view of formulating a probable con-
clusion, since some of the data revealed remain even without an explanation as 
to their origin. At the same time, we support the need to justify the refusal so 
that the authorizing officer understands the reasons. 

Conclusions. We conclude that the difference between the conclusion of 
impossibility and refusal, although for the judicial process it seems not to be 
noticeable, from the point of view of the theory of forensic expertise is that the 
conclusion of impossibility is always formulated when expert research has been 
carried out, and in assessing their results there are situations in which the expert 
cannot pronounce an opinion for scientific reasons, nor probable. Refusal is for-
mulated when the research has not taken place. Both solutions require the ex-
pert to provide explanations to the judicial body, prompting it to seek answers to 
the question in question by other methods. 
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НЕМОЖЛИВІСТЬ І ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ  
ВИСНОВКІВ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ 

 
О. С. Катарага 
П. П. Петкович 
В. А. Прісекару 

 
У статті автори торкаються теми, що не має єдиного підходу на міжнародному 

рівні. Йдеться про неможливість висновку, який формується судовим експертом в 
експертному висновку, який часто плутають із відмовою. Автори наводять гно-
сеологічні докази розмежування цих двох форм відповідей, запропонованих судовим 
експертом. Відмова надається тоді, коли дослідження не проводилося. Обидва 
рішення вимагають від експерта надання пояснень судовому органу, які спонукають 
його шукати відповіді на поставлене питання іншими способами. 

Важливість обговорюваного питання випливає із самої ролі судової експер-
тизи у вчиненні правосуддя. 

Ключові слова: судова експертиза, методичне дослідження, висновки 
експерта, неможливість, відмова, пояснення, результат дослідження. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: 

ВІД ПЛАНУВАННЯ ДО ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

У статті показано проблему недосконалого нормативного забезпечення 
функціонування методик проведення судових експертиз скрізь призму понад 
30-ти річної давнини. Обґрунтовано необхідність нормативного врегулю-
вання періодичних перевірянь та переглядань експертних методик1, викори-
стовуючи досвід проведення робіт із національної стандартизації шляхом ро-
зроблення проєкту ДСТУ «Судово-експертна діяльність. Правила 
розроблення, викладання й оформлення методик проведення судових експер-
тиз» із наступним його (проєкту) прийняттям. 

Ключові слова: нормативне регулювання, перевіряння, переглядання, 
судові експертизи, функціонування експертних методик. 

 
 

Постановка проблеми. Через понад 15 років із часу отримання неза-
лежності в Україні було затверджено Порядок атестації та державної 
реєстрації методик проведення судових експертиз, створено їх (експертних 
методик) Реєстр [1, 2]. На момент формування Реєстру в 2008 р. дефініцію 
«методика проведення судової експертизи» було визначено як результат 
наукової роботи, що містить систему методів дослідження, які застосову-
ються в процесі послідовних дій експерта з метою виконання певного 
експертного завдання, а тому в якості експертних методик, окрім самих 

 
1 «Експертна методика» – дублет або синонімічний вислів до словосполучення «мето-
дика проведення судових експертиз». 
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методик, до нього (Реєстру) включалися частини (розділи, підрозділи 
тощо) посібників, методичні рекомендації, остаточні звіти із проведення на-
уково-дослідних робіт (далі – НДР) тощо, які, фактично, не є методиками. 
Слід зазначити й те, що на той час було відсутнє визначення експертної 
методики як офіційного видання, не було врегульовано зміст, структуру та 
порядок оформлення експертних методик, не був визначеним детально 
нормативний порядок функціонування експертних методик. 

З плином часу, тобто ще майже 15 років, подана ситуація суттєво не зміни-
лася, що складає певну методологічну проблему судово-експертної діяльності. 
Причиною такого стану справ є, на наш погляд, неналежне нормативне забез-
печення функціонування методик проведення судових експертиз. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 2010-2012 рр. Київським на-
уково-дослідним інститутом судових експертиз було проведено НДР «Розробка 
змісту та структури експертних методик відповідно до вимог міжнародних стан-
дартів систем управління якістю, адаптованих в Україні», за результатами якої 
було видано методичні рекомендації «Розробка експертних методик: зміст, 
структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів систем управ-
ління якістю, адаптованих в Україні)» [3]. 

Під час проведення НДР було: 
1. Актуалізовано поняття експертної методики: експертна мето-

дика – це детально регламентована програма вирішення експертного зав-
дання (експертних завдань), яка складається з послідовних практичних та 
розумових операцій, що спрямовані на пізнання властивостей і зв’язків до-
сліджуваних об’єктів (матеріальних об’єктів, явищ, процесів) та передбача-
ють для цього застосування системи методів і засобів, а також правил про-
ведення експертного дослідження. 

2. Актуалізовано структуру експертної методики з урахуванням ви-
мог (особливостей) міжнародних стандартів якості, адаптованих в Україні. 

Структура має наступні структурні елементи: 
1. Найменування (назва) методики, реєстраційний код у Реєстрі мето-

дик проведення судових експертиз. 
2. Сфера застосування методики: експертна галузь, експертні зав-

дання (типові питання), що вирішуються методикою. 
3. Перелік основних об’єктів дослідження. 
4. Порівняльні об’єкти дослідження – стандартні зразки, вихідні ета-

лони, зразки для порівняння, вимоги до них. 
5. Методи, які застосовуються для вирішення експертних завдань, що 

вирішуються методикою (опис умов застосування методів). 
6. Засоби вимірювальної техніки, дослідницьке (випробувальне) і до-

поміжне устаткування, витратні матеріали, їх мінімально необхідні характе-
ристики. 

7. Порядок проведення експертизи. 
7.1. Попереднє (підготовче) дослідження, у тому числі: 
– встановлення параметрів або кількісних показників та меж, що підля-

гають визначенню; 
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– визначення вимог до технічних характеристик апаратури та устатку-
вання, яке застосовуватиметься при проведенні досліджень; 

– встановлення необхідних умов довкілля та необхідного періоду 
стабілізації; 

– прикріплення ідентифікаційних знаків після ототожнення об’єктів до-
слідження, 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 регулю-
вання устаткування перед кожним його використанням; 

– визначення способу (способів) реєстрації спостережень та резуль-
татів досліджень, що планується провести; 

– вжиття заходів безпеки, яких треба дотримуватися, з урахуванням за-
стережень про ступінь безпеки під час роботи на конкретному устаткуванні 
з конкретними основними об’єктами досліджень; 

7.2. Роздільне (аналітичне) дослідження, у тому числі: 
– визначення та застосування критеріїв та (або) вимог до затвер-

дження/відмови в затвердженні результатів, отриманих під час застосу-
вання вимірювальних, інструментальних та інших методів; 

– документування результатів застосування вимірювальних, інстру-
ментальних та інших методів дослідження (вимірювань, досліджень, у тому 
числі режими роботи устаткування тощо) об’єктів із визначенням форми 
подання (документування); 

– піддавання результатів досліджень процедурі оцінювання невизначе-
ності. 

7.3. Експертний експеримент. 
7.4. Порівнювальне дослідження. 
7.5. Оцінювання результатів (синтезування) проведеного дослідження 

та формулювання висновків. 
7.6. Оформлення висновком ходу та результатів експертного до-

слідження. 
3. Вперше визначено поняття експертної методики як документа: 

експертна методика як видання – нормативний документ, який визначає 
детально регламентовану програму вирішення експертної задачі (експерт-
них задач), яка складається з послідовних практичних та розумових опе-
рацій, що спрямовані на пізнання властивостей і зв’язків досліджуваних 
об’єктів (матеріальних об’єктів, явищ, процесів) та передбачають для цього 
застосування системи методів і засобів, а також правил проведення 
експертного дослідження. 

4. Вперше визначено структуру експертної методики як видання –норматив-
ного документа. Вона складається з наступних структурних елементів: 

– обкладинка; 
– титульний аркуш з найменуванням (назвою) методики; 
– передмова; 
– реєстраційний код у Реєстрі методик проведення судових експертиз; 
– зміст; 
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– вступ; 
– нормативні посилання; 
– терміни та визначення понять; 
– познаки та скорочення; 
– сфера застосування методики: експертна галузь, експертні зав-

дання (типові питання), що вирішуються методикою; 
– перелік основних об’єктів дослідження; 
– порівняльні об’єкти дослідження – стандартні зразки, вихідні еталони, 

зразки для порівняння, вимоги до них; 
– методи, які застосовуються для вирішення експертних завдань, що 

вирішуються методикою (опис умов застосування методів); 
– засоби вимірювальної техніки, дослідницьке (випробувальне) і допоміжне 

устаткування, витратні матеріали, їх мінімально необхідні характеристики; 
– порядок проведення експертизи: 
– попереднє (підготовче) дослідження, у тому числі: 
– встановлення параметрів або кількісних показників та меж, що підля-

гають визначенню; 
– визначення вимог до технічних характеристик апаратури та устатку-

вання, що застосовуватиметься при проведенні досліджень; 
– встановлення необхідних умов довкілля та необхідного періоду 

стабілізації; 
– прикріплення ідентифікаційних знаків після ототожнення об’єктів до-

слідження, 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 регулю-
вання устаткування перед кожним його використанням; 

– визначення способу (способів) реєстрації спостережень та резуль-
татів досліджень, що планується провести; 

– вжиття заходів безпеки, яких треба дотримуватися, з урахуванням за-
стережень про ступінь безпеки під час роботи на конкретному устаткуванні 
з конкретними основними об’єктами досліджень; 

– роздільне (аналітичне) дослідження, у тому числі: 
– визначення та застосування критеріїв та (або) вимог до затвер-

дження/відмови в затвердженні результатів, отриманих під час застосу-
вання вимірювальних, інструментальних тощо методів; 

– документування результатів застосування вимірювальних, інстру-
ментальних тощо методів дослідження (вимірювань, досліджень, у тому 
числі режими роботи устаткування тощо) об’єктів із визначенням форми 
подання (документування); 

– піддавання результатів досліджень процедурі оцінювання невизначеності; 
– експертний експеримент; 
– порівнювальне дослідження; 
– оцінка результатів (синтез) проведеного дослідження та формулю-

вання висновків; 
– оформлення висновком ходу та результатів експертного дослідження. 
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– додатки; 
– бібліографічні дані; 
– інформація про внесені зміни; 
– інформація про розробників. 
Зазначені методичні рекомендації було рекомендовано Координа-

ційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції 
України (далі – Координаційна рада) для врахування під час розробки ме-
тодик проведення судових експертиз (рішення від 12.09.2014 р.). 

У 2013 р. до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. 
№ 595 [1] вносяться доповнення, якими врегульовано порядок внесення 
змін до методик та припинення їх застосування» [5]. 

Зважаючи на те, що: 
– у 2014 р. було прийнято нову редакцію Керівництва G-19 «Модулі в 

криміналістичному процесі», виданому Міжнародною організацією з акре-
дитації лабораторій (ILAC – International Laboratory Accreditation Coopera-
tion); 

– у 2015 р. в Україні приймається нова редакція основного міжнарод-
ного стандарту систем управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи 
управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)»; 

– у 2019 р. приймаються нові редакції міжнародних стандартів з 
оцінювання відповідності ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги 
до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій 
(EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)» та 
ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи 
різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; 
ISO/IEC 17020:2012, IDT)», на відповідність вимогам яких акредитуються 
установи з експертного забезпечення правосуддя, 

а також приймаються або змінюються інші нормативні документи, що 
потребувало відповідного реагування, було ініційовано проведення НДР 
«Актуалізація методичних рекомендацій «Розробка експертних методик: 
зміст, структура, оформлення», за результатами якої було видано другу 
перероблену та доповнену редакцію методичних рекомендацій, що 
отримала назву: «Розроблення експертних методик: зміст, структура, 
оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в 
Україні)» [4]. 

Другу редакцію методичних рекомендацій рекомендовано Координаційною 
радою для використання в експертній практиці із включенням її до Переліку 
рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що 
використовується під час проведення судових експертиз, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 08.05.2018 р. № 1467/5 (рішення від 
28.01.2021 р.). 

Проте, це не вирішило проблему досконалого нормативного врегулю-
вання функціонування експертних методик. 

Мета дослідження. Метою дослідження є удосконалення норматив-
ного забезпечення функціонування методик проведення судових експертиз 
від планування їх розроблення до припинення їх (методик) застосування. 
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Викладення основного матеріалу. Методики проведення судових 
експертиз розроблюються під час проведення НДР в рамках науково-мето-
дичного забезпечення, під яким розуміється, перш за все, провадження на-
укових робіт із розроблення експертних методик, організацію якого (про-
вадження) покладено на міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані уста-
нови, що здійснюють судово-експертну діяльність; прийняття 
НДР (методик), результатів їх (методик) апробації науковими радами за-
значених установ із метою надання рекомендацій щодо впровадження ме-
тодик у практичну діяльність експертів із наступним прийняттям рішення 
Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін’юсті 
України (далі – Координаційна рада) про включення їх (методик) до 
Реєстру методик проведення судових експертиз із можливим внесенням 
змін та припиненням дії методик [1, 2, 6]. 

У цьому нормативно визначеному ланцюгу від розроблення та прий-
няття методик до припинення їх застосування відсутні такі важливі етапи 
як періодичні перевіряння та переглядання методик проведення судових 
експертиз. Безсумнівним є те, що така робота з удосконалення науково-
методичного забезпечення судової експертизи повинна проводитися 
постійно, що потребує обов’язкового унормування. 

У цьому сенсі, на наш погляд, необхідно використати досвід прове-
дення національної стандартизації (який, на сьогодні, відповідає 
міжнародній та європейській практиці), одними із видів робіт якої (стандар-
тизації) є перевіряння та переглядання національних нормативних доку-
ментів – стандартів і кодексів усталеної практики (далі – НД). Відповідно до 
Правил проведення робіт із національної стандартизації національні НД 
перевіряються принаймні один раз на п’ять років із дати набуття чинності 
НД або останньої перевірки, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше. 
Національний орган стандартизації (далі – НОС) відстежує терміни 
набуття чинності чи дати останньої перевірки НД, у разі строку викори-
стання яких необхідно перевірити національні НД, та щороку готує 
щорічний план перевірки національних НД, в якому вказується, у тому 
числі, термін виконання перевірки та результат перевірки національного 
НД. За результатами перевірки національного НД у висновку надаються 
такі пропозиції: 

– застосовувати національний НД далі, не переглядаючи; 
– застосовувати національний НД далі із обмеженням сфери застосу-

вання; 
– скасувати національний НД; 
– переглянути національний НД; 
– розробити проєкт зміни до національного НД. 
Надалі НОС відповідно до результатів перевірки: 
– видає відповідний наказ, яким скасовує національний НД; 
– видає відповідний наказ, у якому зазначають умови подальшого за-

стосування та сферу, на яку не поширюються вимоги національного НД; 
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