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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ
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ВСТУП

Україна проголошує, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. Права та свободи
людини, її гарантії визначають зміст діяльності держави, яка відповідає перед
людиною за свою діяльність. Ця конституційна настанова є фундаментальним
принципом держави, та потребує здійснення багатьох політичних,
економічних, правових, організаційних та інших координаційних заходів.
До таких заходів слід віднести проведення судово-правової реформи в
країні, удосконалення судової системи, зміцнення правоохоронних органів
держави. У свою чергу, саме суди та ці органи вирішують питання, що
потребують використання спеціальних знань у галузі науки, техніки,
мистецтва, ремесла, для чого призначаються й проводяться різні види
судових експертиз.
Роль судової експертизи у здійсненні правосуддя в Україні постійно
зростає, тому поряд із вдосконаленням її правової бази, значний теоретичний
і практичний інтерес являють дослідження вчених, які присвячені аналізу
складних проблем організації, проведення та використання результатів
судових експертиз у процесуальному праві України.
Наявність у законодавстві невирішеної низки проблем використання
спеціальних знань у правозастосовних процесах, недостатня розробленість
методичного забезпечення судово-експертної діяльності, організації та
проведення судових експертиз, стадій їх проведення, дозволили дійти
висновку щодо необхідності ґрунтовного дослідження сучасних проблем
проведення експертиз в умовах дій змагального процесу, втілення наукових
положень у процесуальні норми, проведення експертиз з урахуванням
виникаючих експертних ситуацій використання судових експертиз під час
розслідування кримінальних правопорушень.
У КНДІСЕ започаткована серія навчальних посібників «Судова
експертиза у процесуальному праві України». Цей посібник є другою
частиною посібників із цієї серії. Він підготовлений колективом авторів, які є
розробниками багатьох теоретичних і методичних рекомендацій, мають
значний досвід наукової діяльності, проведення судових експертиз та є
ініціаторами запровадження нових напрямів судово-експертної діяльності у
—9—

відповідних галузях спеціальних знань, авторами багатьох унікальних
методик проведення судових експертиз.
Актуальність і своєчасність навчального посібника визначається низкою
причин.
По-перше, в умовах мінливої правової дійсності, особливої актуальності
набуває, на наш погляд, проблема використання видів експертиз, що
призначаються відносно суб’єкта процесу (експертиза мовлення, голосу,
комп’ютерно-технічна, відеозапису, фототехнічна тощо). У першу чергу це
зумовлено необхідністю створення системи гарантій прав і свобод особи під
час призначення і проведення таких експертиз.
По-друге, судова експертиза, на сьогодні, визнана частиною наукової
спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
По-третє, – в умовах поділу державних структур, що здійснюють судовоекспертну діяльність у різних відомствах, публікації робіт методичного
характеру має велике значення для теорії та практики судових експертиз.
По-четверте, проголошений КПК України принцип змагальності в частині
проведення експертиз, вимагає узагальнення вже існуючої експертної
практики та розроблення рекомендацій щодо усунення недоліків у сфері
процесуального законодавства щодо судово-експертної діяльності.
По-п’яте, зростають можливості судових експертиз, за рахунок появи нових
об’єктів, розроблення нових методів і методик експертного дослідження, що
вимагає подальшого удосконалення наукових основ судових експертиз, їх
наукового та термінологічного апарату, розв’язання сучасних проблем
проведення експертиз в умовах дії змагального процесу, втілення наукових
положень у процесуальних нормах, особливостей проведення експертиз з
урахуванням виникаючих експертних ситуацій, використання судових
експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень.
Аналіз існуючої практики експертного забезпечення правосуддя,
організації призначення і проведення судових експертиз свідчить про
недосконалість такої діяльності, що проявляється у значній трудомісткості та
низькій уніфікації, обумовлюється прогалинами правового регулювання
судово-експертної діяльності та недостатнім рівнем її науково-методичного
забезпечення.
Під час підготовки навчального посібника, особливу увагу приділено
роботам з процесуального права, теорії судової експертизи, таких вчених як
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Т. В. Аверьянова, В. Д. Арсеньєв, Л. Ю. Ароцкер, Р. С. Бєлкін, Т. В. Варфоломеєва, Л. М. Головченко, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, Г. Л. Грановський,
А. В. Іщенко,
Н. І. Клименко,
В. К. Лисиченко,
Є. Д. Лук’янчиков,
Г. М. Надгорний, Ю. К. Орлов, І. А. Петрова, І. В. Пиріг, М. В. Салтевський,
М. Я. Сегай, Е. Б. Сімакова-Єфремян, І. Я. Фрідман, М. Г. Щербаковський,
В. Ю. Шепітько, О. Р. Шляхов та ін. Зазначені вчені досліджували питання
теорії судової експертизи та процесуального права, їх роботи сприяли
удосконаленню законодавства в галузі судової експертизи та судовоекспертної практики.
Навчальний посібник створено з метою надання науково-методичної та
практичної допомоги фахівцям, які мають намір отримати (підтвердити)
кваліфікацію судового експерта з різних видів судової експертизи. У роботі,
в оптимальному обсязі, викладенні відомості з історичних, наукових,
теоретичних, методичних і правових основ, які дозволять фахівцям отримати
теоретичні знання, вдосконалити набуті практичні навички проведення
окремих видів судових експертиз.
Навчальний посібник містить теоретичні та практичні рекомендації з
тематичних розділів: особливості методичного забезпечення судової
експертизи з урахуванням міжнародних стандартів прийнятих в Україні;
фототехнічна
експертиза;
експертиза
відеозапису;
експертиза
телекомунікаційних систем; комп’ютерно-технічна експертиза; економічна
експертиза; експертиза військового майна.
Викладені у посібнику теоретичні та практичні рекомендації можуть бути
використані у нормотворчому процесі, правозастосовній діяльності слідчих,
дізнавачів, прокурорів, суддів, експертів, під час підготовки та провадження
експертного дослідження, оцінки та використання висновку експерта у
процесуальному праві. Сформульовані у навчальному посібнику
рекомендації можуть бути використані в освітньому процесі юридичних
вишів, а також розробки навчальних дисциплін за спеціальністю
081 «Право».
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РОЗДІЛ 1
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З УРАХУВАННЯМ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ПРИЙНЯТИХ В УКРАЇНІ

1.1 Поняття «метод» та «методика» у розрізі міжнародних
стандартів, прийнятих в Україні
У тезаурусі судової експертизи (судової експертології) протягом
тривалого часу (із середини минулого століття) стосовно проведення
експертних досліджень застосовуються такі терміни як «метод», «методика»,
«прийом», «спосіб», «технологія»1.
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української
мовлення зазначені терміни мають, серед іншого, наступні визначення [11]2:
– «прийом … Спосіб виконання або здійснення чого-небудь … Метод
дослідження, вивчення чого-небудь … Технічний прийом – усталений спосіб
виконання або виготовлення чого-небудь … Виконання, здійснення дії за
один раз» [11, с. 1117];
– «спосіб … Певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість
зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось … Те, що служить знаряддям,
засобом і т. ін. у якій-небудь справі, дії …» [11, с. 1375];

1
2

Дефініції подані за алфавітним порядком.
Дефініції подані за ступенем підпорядкованості, відповідно до прийнятого вживання.
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– «метод … Прийом або система прийомів, що застосовується в якійнебудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо) … Спосіб дії …» [11,
с. 664];
– «методика … Сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів
доцільного проведення будь-якої роботи … Документ, який описує
послідовність методів, правил і засобів виконання роботи …» [11, с. 664];
– «технологія … Сукупність знань, відомостей про послідовність окремих
виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь … Сукупність
способів обробки чи перероблення матеріалів, інформації, виготовлення виробів,
проведення різних виробничих операцій …» [11, с. 1448].
Заслуговують на увагу й терміни «операція» та «процес», що
використовуються для тлумачення терміну «технологія» та мають наступні
визначення:
– «операція … дія, спрямована на виконання якої-небудь задачі … Окрема
технологічно однорідна частина виробничого процесу, виконувана на одному
робочому місці одним робітником або групою … Ряд дій або окрема дія в ряді
інших, що з них складається робота окремої людини або групи людей,
машини, механізму і т. ін. … Яка-небудь дія або ряд дій, об’єднаних спільною
метою» [11, с. 845];
– «процес … Сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на
досягнення певного наслідку … Виробничий процес – систематична та
цілеспрямована зміна кількісних та якісних характеристик засобів
виробництва і робочої сили для отримання готової продукції …
Технологічний процес – частина виробничого процесу, яка складається з дій,
спрямованих на зміну та (або) визначення стану заготовок та виробів …» [11,
с. 1179].
Зазначені
терміни («прийом»,
«спосіб»,
«метод»,
«методика»,
«технологія») та їх визначення у загальновживаному розумінні носять
синонімічний характер та визначають певну дію (певні дії), але при цьому
мають свою підпорядкованість по відношенню один до одного або різницю
за ступенем загальності. Так, А. І. Вінберг та Н. Т. Малаховська зауважують,
що, наприклад, «метод» є більш загальним поняттям та включає до себе
сукупність «способів», «шляхів», «прийомів», а під «прийомами» виключно
розуміється використання яких-небудь приладів, апаратів або коли йдеться
про трудові операції. Надалі вони наводять дві концепції розуміння та
співвідношення понять «метод» та «спосіб», в яких в одному випадку
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«спосіб» ширше поняття «метод», а в іншому – навпаки. Резюмуючи
наведене, визначається, що при розробленні мовлення судового експерта та
уніфікуванні термінів усього понятійного апарату, кожне поняття буде мати
однозначне визначення [13].
Зазначене підтверджується термінами та їх визначеннями у Словнику
основних термінів судових експертиз [66], що вийшов із друку пізніше
роботи А. І. Вінберга та Н. Т. Малаховської:
– «прийом» – окрема дія (операція), за допомогою якої у ході вирішення
питання досягається який-небудь проміжний результат. Прийом є елементом
методу (способу) рішення завдання конкретного експертного дослідження;
– «спосіб» – система прийомів, що входить до структури метода або (у
випадку досягнення даним способом кінцевої мети експертизи) така, що
збігається з методом;
– «метод» – система логічних та (або) інструментальних операцій
(способів, прийомів) отримання даних для вирішення питання, поставленого
перед експертом;
– «методика експертизи» – система методів (прийомів, технічних
засобів), що застосовуються при вивченні об’єктів судової експертизи для
встановлення фактів, які відносяться до предмету певного роду, виду, підвиду
судової експертизи.
Міжнародні стандарти систем управління якістю серії 9000 та 17000
мають свій тезаурус, викладений в ISO 9000:2015 «Quality management
systems. Fundamentals and vocabulary» та ISO/IEC 17000:2004 «Conformity
assessment. Vocabulary and general principles», що прийняті в Україні як
ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та
словник термінів» [24] та ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Словник термінів і
загальні принципи» [25], відповідно.
Слід зазначити, що англомовний термін «method» у загальновживаному
значенні може бути перекладений і як «прийом», і як «спосіб», і як «метод»,
і як «методика» (остання (методика) як сукупність методів).
Прийняті методом ідентичного перекладу як національні стандарти
ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO/IEC 17000 визначають поняття «методика»
наступним
чином:
«Методика;
процедура – установлений
спосіб
виконування роботи чи процесу», а «процес» – сукупність взаємопов’язаних
або взаємодійних робіт, що використовують входи для створення
запланованого результату [24; 25].
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При цьому, з’являється нормативно визначений термін – «процедура»,
синонімічний до терміну «методика», який в українській мові тлумачиться
наступним чином: «Процедура – … Офіційно встановлений чи узвичаєний
порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь. … Ряд якихнебудь дій, хід виконання чого-небудь … [11, с. 1179]. Крім того, нормативно
визначений термін «процес» фактично є синонімічним стосовно терміну
«технологія».
Не можна не згадати й нещодавно визначений першою частиною
міжнародного стандарту ISO 21043 «Forensic sciences – part 1: terms and
definitions» («Криміналістика. Частина 1: Терміни та визначення») термін
«стандартна операційна процедура», що тлумачиться як дозволений,
задокументований спосіб здійснення діяльності або процесу [5] та є
синонімом термінів «методика» та «процедура».
Здійснене аналізування3 дає змогу дійти висновку, що:
– терміни «прийом» і «спосіб» застосовуються для тлумачення термінів
«метод» і «методика»;
– термін «процедура» є синонімічним до терміну «методика»;
– термін «процес» є синонімічним до терміну «технологія».
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що на сучасному етапі розвинення
судової експертизи, який невід’ємно пов’язаний із впровадженням систем
управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів, повинна
застосовуватися уніфікована, сучасна, зрозуміла для усіх термінологія, у
зв’язку із чим визначено наступну лінійку співвідносних термінів, що
вирізняють елементи діяльності із проведення експертних досліджень
наступним чином: «метод» – «методика», «процедура» («стандартна
операційна процедура») – «процес» («технологія»).

3

Термінологія застосовується у відповідності до вимог ДСТУ 3966:2009 «Засади і
правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» (Г.5 «Деякі
особливості утворення термінів в українській мові»).
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Книги, які можуть вас зацікавити

Експертизи у
кримінальному
провадженні.
Науково-практичний
посібник

Судові експертизи в
процесуальному праві
України. Навчальний
посібник

ДТП від А до Я. Поради
юриста

Особливості
судово-балістичної
експертизи об'єктів,
перероблених у
вогнепальну зброю

Цивільний процес.
Успішна адвокатська
практика

Захист прав людини під
час обшуку

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес

