
ДОДАТОК В 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ СУДОВОЇ  

ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Додаток 1 

до Положення 

про Експертно-кваліфікаційну комісію 

МВС України та атестацію судових 

експертів Експертної служби 

МВС України 

 

ПЕРЕЛІК 

основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за 

якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам 

Експертної служби МВС України (витяг) 
 

Клас експертизи 

№ 

з/п 

Види та підвиди 

судових експертиз 

Індекси експертних 

спеціальностей 
Види експертних спеціальностей 

І. Криміналістична експертиза 

1 Почеркознавча і 

авторознавча 

1.1 Дослідження почерку і підписів 

1.2 Дослідження писемного мовлення 

2 Технічна експертиза 

документів 

2.1 Дослідження реквізитів документів 

2.2 Дослідження матеріалів документів 

2.3 Дослідження друкарських форм та інших 

засобів виготовлення документів 

3 Балістична 3.1 Дослідження вогнепальної зброї та слідів 

її складових деталей 

3.2 Дослідження боєприпасів і слідів 

пострілу 

3.3 Дослідження ситуаційних обставин 

пострілу 

4 Трасологічна 4.1 Дослідження слідів людини та слідів 

тварини 

4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, 

інструментів і залишених ними слідів, 

ідентифікація цілого за частинами 

4.3 Криміналістичне дослідження 

транспортних засобів 

4. Трасологічна 4.4 Дослідження ідентифікаційних номерів 

та рельєфних знаків 

4.5 Дослідження холодної зброї 

4.6 Дактилоскопічні дослідження 

5 Вибухотехнічна 5.1 Дослідження вибухових речовин, 

продуктів вибуху та пострілу 

5.2 Дослідження вибухових пристроїв, слідів 

та обставин вибуху 

5.4 Дослідження обставин і механізму 



техногенних вибухів 

6 Фототехнічна, 

портретна та 

голографічних 

зображень 

6.1 Дослідження фотозображень та технічних 

засобів їх виготовлення 

6.2 Ідентифікація особи за ознаками 

зовнішності за матеріальними 

зображеннями 

7 Відео-, звукозапису 7.1 Технічне дослідження матеріалів та 

засобів відео-, звукозапису 

7.2 Дослідження диктора за фізичними 

параметрами усного мовлення, 

акустичних сигналів та середовищ 

7.3 Лінгвістичне дослідження усного 

мовлення 

8 Матеріалів, речовин 

та виробів 

8.1 Дослідження лакофарбових матеріалів і 

покрить 

8.2 Дослідження полімерних матеріалів і 

виробів з них 

8.3 Дослідження волокнистих матеріалів і 

виробів з них 

8.4 Дослідження нафтопродуктів i пально-

мастильних матеріалів 

8.5 Дослідження скла, кераміки та виробів з 

них 

8.6 Дослідження наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів 

8.7 Дослідження спиртовмісних сумішей 

8.8 Дослідження ґрунтів 

8.9 Дослідження металів і сплавів 

8.10 Дослідження наявності шкідливих 

речовин у навколишньому середовищі 

8 Матеріалів, речовин 

та виробів 

8.11 Дослідження речовин хімічних 

виробництв та спеціальних хімічних 

речовин 

8.12 Дослідження харчових продуктів 

8.13 Дослідження сильнодіючих і отруйних 

речовин 

9 Біологічна 9.1 Дослідження об’єктів рослинного 

походження 

9.2 Дослідження об`єктів тваринного 

походження 

9.3 Імунологічні дослідження 

9.4 Цитологічні дослідження 

9.5 Молекулярно-генетичні дослідження 

9.6. Дослідження волосся 

9.7 Одорологічні дослідження 

 


