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ВСТУП 

 

Курс «Судова товарознавча експертиза» входить у перелік дисциплін, 

передбачених для фахівців спеціальностей 7.030510.02, 8.030510.02 

«Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.030510.03 «Експертиза 

товарів та послуг». 

Метою викладання дисципліни «Судова товарознавча експертиза» є 

формування у студентів знань та засвоєння навичок загальної методології 

проведення судової товарознавчої експертизи продовольчих та непродовольчих 

товарів, вивчення послідовності її проведення та порядку заповнення 

необхідних документів стосовно судової товарознавчої експертизи. 

При викладанні навчальної дисципліни «Судова товарознавча 

експертиза» для якісного поліпшення дієвості навчального процесу 

викладачами університету використовується відповідне програмне 

забезпечення і методична підтримка, застосовуються нові комп'ютерні 

інформаційні технології. Також одним із проявів модернізації навчального 

процесу з даної дисципліни стало формування контролюючих та навчальних 

ресурсів у вигляді спеціальних комп'ютерних програм.  

Дані методичні вказівки призначені для проведення тестового контролю 

знань студентів за допомогою ПЕОМ, які навчаються за напрямом підготовки 

030510 – «Товарознавство і торговельне підприємництво», відповідно до 

програми дисципліни «Судова товарознавча експертиза», а також можуть 

використовуватись для контролю знань студентів з цієї дисципліни, що 

навчаються за іншим фахом. Одним з важливих методів контролю знань 

студентів викладачем і самоконтролю протягом семестру є тестування. За 

допомогою тестів визначають рівень теоретичної та практичної підготовки 

студентів з навчальної дисципліни. 

Методичні вказівки мають на меті підвищити ефективність самостійної 

роботи студентів під час вивчення навчальної дисципліни та набуття високого 

рівня професійного аналітичного мислення. Методичні вказівки містять значну 
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кількість тестових завдань, виконання яких передбачено в автоматизованому 

вигляді за допомогою комп’ютерної навчально-контролюючої програми, 

загальні методичні рекомендації, рекомендації щодо порядку роботи з 

програмою тестового контролю OpenTEST, перелік основної, додаткової, 

законодавчої та методичної літератури.  

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Для контролю і закріплення знань студентів протягом семестру одним з 

важливих і суб’єктивних методів є контрольне тестування, що відноситься до 

методів проміжного контролю знань студентів.  

Проміжний контроль спрямований на виявлення рівня засвоєння 

студентами матеріалу певного розділу курсу «Судова товарознавча 

експертиза», навичок оперування поняттєво-категоріальним апаратом 

дисципліни. Він передбачає проведення підсумкових письмових контрольних 

робіт і усних колоквіумів за окремими розділами курсу, а також використання 

блочно-модульних тестів. Це дозволяє визначити рівень теоретичної та 

практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни. 

У даних методичних вказівках наведені приклади тестів для контролю 

знань студентів після вивчення тем за кожним розділом дисципліни «Судова 

товарознавча експертиза». Тестування студентів може проводитись на 

практичних заняттях під час модульного контролю за допомогою ПЕОМ за 

спеціально підготовленою програмою OpenTEST. Програма може працювати 

або в режимі контролю, або в режимі навчання. Режим контролю передбачає 

включення таймеру часу, необхідного для формування відповідей студентів на 

ряд тестів з різних тем навчальної дисципліни. Для підбору питань до тестів 

застосовується метод випадкового відбирання контрольних питань. Кожен тест 

містить чотири відповіді, але тільки одна з них вірна. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ OpenTEST 

 

Завдання студента полягає в тому, що після певної підготовки до 

складання тестового контролю увійти  до програми OpenTEST, обрати свою 

групу (рис. 1), обрати своє прізвище, ввести пароль (код групи) (рис. 2) та 

почати сеанс тестування. Студент повинен знайти і відмітити варіант 

правильної відповіді на питання представлених тестів (рис. 3). Наприкінці 

опитування на екрані дисплея буде виведено результат тестування студента 

(рис. 4). На рис. 1…4 наведено наглядні приклади вигляду програми на екрані 

комп'ютера на початку тестування, протягом його проведення та по завершенні 

тестування. 

 

 
 

Рис. 1. Вибір групи зі списку груп в програмі OpenTEST 
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Рис. 2. Початок тестового контролю: вибір прізвища  

та введення паролю (коду своєї групи) 
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Рис. 3. Тестування: приклади тестових питань 

 

 
 

Рис. 4. Результати тестового контролю 
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В режимі навчання час на обміркування відповідей на питання тестів 

для студентів не обмежується. При неправильній відповіді студент має 

можливість одержати правильну версію, використовуючи кнопку «Протокол». 

Для успішного тестування студенти повинні добре засвоїти  

теоретичний матеріал за навчальною дисципліною «Судова товарознавча 

експертиза». Тому перед тестуванням необхідно ознайомитись і прочитати 

методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни, які містять задачі та 

питання з потрібних блоків. Крім рекомендованої викладачем на заняттях 

літератури і конспекту лекцій студенти повинні самостійно ознайомитися з 

додатковою літературою з питань, що вивчаються, законодавчою базою, 

нормативною документацією та іншою спеціальною літературою з питань щодо 

організації та здійснення судової експертної діяльності.  

Програмою передбачено оцінити рівень знань студентів за такою 

шкалою: «відмінно», якщо правильні відповіді складатимуть від загальної 

кількості 90…100%; «добре» − 70…89%; «задовільно» − 60…69%; 

«незадовільно» − менше 60%. 

 

Шкала бальних оцінок 

 

Відсоток вірних 

відповідей 
Оцінка Результати 

Від 100 до 90 включно «Відмінно» 

зараховано Від 89 до 70 включно «Добре» 

Від 69 до 60 включно «Задовільно» 

Менше за 60 «Незадовільно» не зараховано 
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ПАКЕТ КОНТРОЛЮЮЧИХ ТЕСТІВ  

ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Тест Розділ 1 

Т 1. Вступ. Поняття про судову експертизу в Україні 

В1 Коли виникає необхідність проведення судової товарознавчої 

експертизи? 

О При встановленні даних експертним шляхом 

О При встановленні істини під час слідчих дій 

О При розслідуванні і судовому розгляді кримінальних справ 

О Немає правильної відповіді 

В1 Які фізичні особи належать до суб’єктів товарознавчої 

експертизи? 

О Системи, експерти, науково дослідні інститути 

О Кандидати в експерти, експерти, головні експерти 

О Кандидати в експерти, торговельно промислові палати, 

науково-дослідні інститути 

О Дегустаційні ради, комісії, системи 

В1 Які юридичні особи належать до суб’єктів товарознавчої 

експертизи? 

О Системи, дегустаційні ради, комісії 

О Торговельно промислові палати, експертні групи, експерти 

О Головні експерти, експертні групи, науково дослідні інститути 

О Кандидати в експерти, експерти, головні експерти 

В1 За якими властивостями об’єкта найчастіше класифікують 

вимірювальні методи в судовій товарознавчій експертизі? 

О Фізичні, гігієнічні, біологічні, механічні 

О Механічні, фізико-механічні, санітарно епідеміологічні 

О Статистичні, хімічні, оптичні, фізико-хімічні 

О Фізико-хімічні, фізико-механічні, теплофізичні, оптичні 

В1 Об’єктами судово-товарознавчої експертизи можуть бути 

О Галантерейні, хутряні, електропобутові товари 

О Харчові жири, плодоовочеві, кондитерські вироби 

О Матеріали кримінальних та цивільних прав 

О Всі відповіді вірні 

В1 Які суб’єктивні методи визначення застосовуються під час 

судово-товарознавчого дослідження? 

О Реєстраційний метод, органолептичний метод, експрес – метод 

О Метод випробування товарів, експрес-метод, вимірювальний 

метод 

О Органолептичний, експертний метод, метод випробування 

товару 

О Експертний метод, реєстраційний метод, метод спостереження 
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В1 Які завдання найчастіше вирішують експерти-товарознавці? 

О Дослідження непродовольчих товарів, дослідження 

продовольчих товарів, дослідження обладнання, встановлення 

коду згідно УКТЗЕД 

О Дослідження рівня якості, дослідження типу негативної дії, 

дослідження обладнання 

О Встановлення коду товару згідно УКТЗЕД, встановлення 

фактичних даних (умов, обставин), встановлення дефектів 

О Всі відповіді вірні 

В1 Що не є головним завданням товарознавчої експертизи: 

О Здійснення контролю матеріальних ресурсів і готової продукції 

О Визначення належності товарів до класифікації категорій, 

якості, вартості, придатності 

О Встановлення ціни та справжньої вартості об’єктів 

дослідження 

О Визначення кількісної і якісної сировини матеріалів, 

полуфабрикатів в готовій продукції 

В1 За якими ознаками класифікуються судові експертизи? 

О За терміном проведення, за напрямом проведення, за 

послідовним проведенням 

О За місцем призначення, за об’єктом дослідження, за об’ємом 

дослідження 

О За об’єктом дослідження, за детальністю проведення, за 

чисельністю і складом виконавців 

О За характером сфери спеціальних знань, за терміном 

проведення, за складом експертної комісії 

В1 Які методи застосовуються для того щоб результати 

експертного дослідження носили додатковий характер? 

О Лабораторні методи 

О Органолептичний метод 

О Загально науковий метод 

О Всі відповіді вірні 
В1 Основний зміст судової експертизи полягає у: 

О Проведенні дослідження з метою встановлення нових знань, 

що мають значення для правильного вирішення справи 

О Проведенні дослідження з метою встановлення істини, що 

мають значення для правильного вирішення справи 

О Дослідженні експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію 

про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 

дізнання, попереднього слідства чи суду 

О Дослідженні експертом явищ і процесів, що відбуваються у 

процесі товарообігу споживчих товарів, з метою встановлення 

кількісних та якісних характеристик досліджуваних об’єктів 
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В1 Правові, організаційні та фінансові основи судово-експертної 

діяльності визначає: 

О Закон України «Про судову експертизу» 

О Закон України «Про міліцію» 

О Кримінально-процесуальний кодекс України 

О Інструкція про призначення і проведення судових експертиз 

В1 Об’єктами судово-товарознавчої експертизи є: 

О Різні вироби товарного походження 

О Матеріали кримінальних та цивільних справ 

О Зразки (проби) 

О Всі відповіді правильні 

В1 Фактичні дані, що містять доказову інформацію про об’єкт 

товарного походження, його якісно-кількісні характеристики та 

зміни, що встановлюються на основі застосування спеціальних 

товарознавчих знань це: 

О Об’єкт судово-товарознавчої експертизи 

О Предмет судово-товарознавчої експертизи 

О Зміст судово-товарознавчої експертизи 

О Немає правильної відповіді 

В1 Товарознавча експертиза у слідчій та судовій практиці 

допомагає вирішити коло питань, зокрема: 

О Вивчити асортимент окремої групи товарів 

О За допомогою спеціальних знань у галузі товарознавства 

дослідити споживчі властивості виробів з метою визначення їх 

фактичного стану 

О За допомогою спеціальних знань у галузі товарознавства 

встановити відповідність якості товарів вимогам нормативних 

документів 

О Провести аналіз вітчизняного та закордонного ринку окремих 

товарів 

В1 Суб’єктами товарознавчої експертизи можуть бути: 

О Лише фізичні особи 

О Лише юридичні особи 

О Фізичні та юридичні особи 

О Немає правильної відповіді 

В1 Юридичною основою проведення експертизи є: 

О Закон України «Про судову експертизу» 

О Постанова або ухвала відповідної особи чи органу щодо 

призначення судової експертизи в порушеній кримінальній 

справі 

О Наказ відповідного органу про проведення експертизи 

О Конституція України 

В1 Експертні товарознавчі завдання поділяють на: 

О Класифікаційні та діагностичні 
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О Основні та допоміжні 

О Класифікаційні та диференційні 

О Загальні та спеціальні 

В1 Встановлення ринкової вартості промислових товарів 

відбувається при: 

О Дослідженні продовольчих товарів 

О Дослідженні асортименту товарів рослинного походження; 

О Дослідженні обладнання 

О Дослідженні непродовольчих товарів 

В1 Зміст діагностичних товарознавчих досліджень полягає у: 

О Встановленні відповідності товарних характеристик 

досліджуваних об’єктів даним аналогічних виробів 

О Встановленні приналежності об’єктів до одного і того самого 

вигляду 

О Визначенні відповідності товарних характеристик 

досліджуваних об’єктів базовим даним 

О Вивченні фактичного стану об’єктів та змін, що відбулися в 

ньому та пов’язаних з ними явищ та подій 
Т 2. Державні судово-експертні установи України 

В1 Із скількох розділів і статей складається закон України «Про 

судову експертизу»? 

О 5 розділів, 35 статей 

О 4 розділи, 30 статей 

О 4 розділи, 24 статті 

О 3 розділи, 18 статей 

В1 Що визначає закон України «Про судову експертизу»? 

О Правові, організаційні і фінансові основи судової експертної 

діяльності 

О Адміністративні, фінансові і кримінальні основи судової 

експертної діяльності 

О Правові, адміністративні основи судової експертної діяльності 

О Організаційні, адміністративні основи судової експертної 

діяльності 

В1 Яку відповідальність несе судовий експерт за злісне ухилення 

від явки до органів дізнання та досудового слідства або суду? 

О Правову 

О Фінансову 

О Адміністративну 

О Кримінальну 

В1 Як називається експертиза в якій беруть участь декілька 

експертів різних спеціальностей? 

О Комісійна 

О Комплексна 
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О Комплексно-комісійна 

О Багатопрофільна 

В1 Виберіть основні положення закону України «Про судову 

експертизу»: 

О Поняття судової експертизи, атестація судового експерта, 

кадрове забезпечення 

О Принципи судово-експертної діяльності, особи які можуть бути 

судовими експертами, експертно – кваліфікаційні комісії 

О Фінансування судово-експертної діяльності, особи які не 

можуть бути судовими експертами, суб’єкти судово-експертної 

діяльності 

О Всі відповіді вірні 

В1 На основі яких кодексів України складена Інструкція про 

призначення та проведення судової експертизи та експертного 

дослідження: 

О Кримінально-процесуального, Цивільно-процесуального, 

Господарчо-процесуального, Митного 

О Кримінального, Адміністративного, Цивільного 

О Кримінально-процесуального, Кримінального, 

Адміністративного 

О Митного, Цивільного, Адміністративного 

В1 Які державні установи і відомчі служби проводять судову 

експертизу? 

О Міністерство оборони, Служба Безпеки України 

О Міністерство Охорони Здоров’я України, експертні служби 

МВС України 

О Науково-дослідні та інші установи Мінюст України 

О Всі відповіді вірні 

В1 Строк проведення експертизи: 

О Встановлено залежно від кількості об’єктів дослідження 

О Встановлено залежно від складності дослідження 

О Встановлено залежно від необхідності використання 

обладнання 

О Встановлено за письмовою домовленістю 

В1 Експерт має право: 

О Ознайомлення з матеріалами справи, які стосуються предмета 

експертизи, у разі незгоди з іншими членами експертної комісії 

складати окремий висновок, на забезпечення безпеки за 

наявності відповідних підстав 

О Може відмовитись від проведення експертизи, якщо наданих 

йому матеріалів недостатньо, проводити експертизу без 

письмової вказівки керівника експертної установи, 

передоручати проведення експертизи інші особі 

О Самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, 
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вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони 

відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно 

О Всі відповіді вірні 

В1 За своїм правовим статусом експертизи поділяють на: 

О Додаткові, різнопрофільні, заключні 

О Первинні, додаткові, заключні 

О Поточні, тимчасові, додаткові 

О Первинні, додаткові, повторні 

В1 Як часто проводиться перевірка діяльності судових експертів, 

які не є працівниками державних спеціалізованих установ? 

О Не частіше 1 разу на три роки 

О Не частіше 1 разу на рік 

О 2 рази на рік 

О 2 рази на три роки 

В1 Якій установі підпорядковується науково-дослідні інститути 

судових експертиз? 

О Міністерство оборони 

О Міністерство охорони здоров’я 

О Департамент експертного забезпечення правосуддя 

Міністерства юстиції України 

О Науково-консультативна та методична рада з проблем судової 

експертизи 

В1 Скільки науково-дослідних інститутів судових експертиз існує 

в Україні? 

О Чотири 

О П’ять 

О Десять 

О П’ятнадцять 

В1 Основною функцією державних судово-експертних установ є: 

О Проведення експертиз за завданням правоохоронних органів та 

судів 

О Встановлення істини, що має значення для правильного 

рішення справи 

О Встановлення нових знань, що має значення для правильного 

рішення справи 

О Судово-експертне забезпечення діяльності правоохоронних 

органів 

В1 До відомства якого міністерства України не належать судово-

експертні установи? 

О Міністерство юстиції України 

О Міністерство охорони здоров’я України 

О Міністерство оборони України 

О Міністерство фінансів України 

В1 У системі Міністерства охорони здоров’я України зосереджені: 
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О Судово-медичні та судово-психіатричні установи 

О Експертно-криміналістичні служби 

О Науково-дослідні інститути судових експертиз 

О Всі відповіді правильні 

В1 Науково-дослідні інститути судових експертиз функціонують у 

системі: 

О Міністерства юстиції України 

О Служби безпеки України 

О Міністерства внутрішніх справ України 

О Міністерства охорони здоров’я України 

В1 Яка судова експертиза встановлює належність об’єкта 

дослідження до конкретного класу чи групи? 

О Комплексна 

О Класифікаційна 

О Ідентифікаційна 

О Технологічна 

В1 Головним питанням якої експертизи є встановлення 

конкретного об’єкта, що відобразився в матеріальному 

середовищі: 

О Ідентифікаційна 

О Класифікаційна 

О Комплексна 

О Немає правильної відповіді 

В1 Яка експертиза проводиться комісією експертів, що володіють 

різними спеціальностями? 

О Комісійна 

О Комплексна 

О Первинна 

О Додаткова 

Т 3. Загальні організаційні та процесуальні положення       

щодо судової експертизи в Україні 

В1 До нормативно-правого забезпечення належить: 

О Цивільний кодекс України, Адміністративний кодекс України, 

міжнародні договори й угоди про взаємну правову допомогу і 

співробітництва 

О Закон України «Про судову експертизу», Кримінальний кодекс 

України, Кримінально-процесуальний кодекс України 

О Митний кодекс України, закон України «Про міліцію», 

Цивільний кодекс України 

О Адміністративний кодекс України, Митний кодекс України, 

Кримінальний кодекс України 

В1 Що є підставою для проведення експертиз відповідно до 

чинного законодавства? 
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О Процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення 

експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом) 

О Письмове звернення потерпілого чи сторони захисту 

кримінального впровадження 

О Документ про призначення експертизи (залучення експерта) 

О Всі відповіді вірні 

В1 Строк проведення експертизи у межах 30 календарних днів 

встановлюється: 

О Щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів і простих за 

характером досліджень 

О Щодо матеріалів із середньою кількістю об’єктів або середньої 

складності за характером дослідження 

О Щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів або складних за 

характером досліджень 

О Щодо матеріалів із дуже великою кількістю об’єктів або 

особливо складних за характером досліджень 

В1 Які матеріали не завжди подаються експерту для проведення 

судової експертизи: 

О Документи про призначення експертизи (залучення експерта) 

О Об’єкти, зразки для порівняльного дослідження 

О Об’єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження 

О Матеріали справи 

В1 Із зазначення яких даних перераховуються всі об’єкти у 

документі про призначення експертизи (залучення експерта)? 

О Нетто і брутто, точне найменування, кількість 

О Точне найменування, кількість, міра ваги, серія та номер (для 

грошей НБУ та іноземної валюти) 

О Супровідні документи, вага, точне найменування 

О Одиниці вимірювання, міра ваги, кількість 

В1 З яких частин складається висновок експерта товарознавця? 

О Вступної частини, основної частини, заключної 

О Вступної частини, експериментальної частини, висновків 

О Вступної частини, дослідної частини , висновків 

О Аналітичної частини, основної частини, заключної 

В1 На яких принципах повинні будуватись висновки? 

О Чіткості, спеціалізованості, доказовості 

О Кваліфікованості, визначеності, допустимості 

О Визначеності, доказовості, чіткості 

О Спеціалізованості, заключності, визначеності 

В1 За якими матеріалами може проводитись експертиза, коли 

об’єкт дослідження не може бути представлений експертові? 

О Фотознімками та іншими копіями об’єкта 

О Описами 
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О Іншими детальними додатками до справи 

О Всі відповіді вірні 

В1 Які переваги має голова комісії перед іншими співвиконавцями 

при вирішенні поставлених питань: 

О Виносе заключне рішення 

О Має доступ до більш широкого кола документів 

О Не має переваг 

О Впливає на рішення членів комісії 

В1 З яких частин складається повідомлення про неможливість 

надання висновку? 

О Вступної, мотивувальної, заключної 

О Вступної, основної, заключної 

О Основної, доказової, завершальної 

О Вступної, доказової, завершальної 

В1 Яким кодексом України регулюються підстава і порядок 

призначення і проведення усіх судових експертиз: 

О Господарським процесуальним 

О Митним 

О Кримінально-процесуальним 

О Кримінальним 

В1 На підставі чого експерт проводить судове експертне 

дослідження? 

О Усної вказівки слідчого 

О Постанови слідчого 

О Розпорядження завідуючого лабораторією 

О Заяви юридичної особи 

В1 Підготовка, призначення і проведення судових експертиз 

відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів є: 

О Принципом законності 

О Принципом об’єктивності 

О Принципом незалежності 

О Принципом процесуальної обумовленості 

В1 Який принцип заснований на зобов’язанні експертом видати 

об’єктивний і повною мірою аргументований висновок? 

О Принцип незалежності 

О Принцип законності 

О Принцип необхідності 

О Принцип об’єктивності та повноти дослідження 

В1 Протягом якого часу з моменту отримання експертом 

постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 

повинна бути виконана експертиза швидкопсувних товарів? 

О 24−48 годин 

О 48 годин 
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О 24 години 

О 72 години 

В1 Ким проводиться відбір проб від однорідної продукції для 

проведення експертизи? 

О Експертом 

О Слідчим 

О Лаборантом 

О Комісією експертів 

В1 Яким документом оформлюється відбір проб? 

О Актом 

О Протоколом 

О Рапортом 

О Заявою 

В1 Якими статтями КПК слідчі керуються при призначенні 

експертизи? 

О 75 та 196 

О 23 та 47 

О 55 та 56 

О 34 та 35 

В1 У якій частині постанови слідчій стисло викладає встановлені 

слідством обставини справи та фактичні дані про об’єкти і 

обставини, що викликали необхідність їх експертного 

дослідження? 

О В заголовку 

О В описовій частині 

О У вступній частині 

О В резолютивній 

В1 В якому пункті постанови на проведення експертизи слідчий 

вказує експерта, якому доручається її виконання? 

О В описовій частині 

О В резолютивній частині 

О У вступній частині 

О В загальній частині 

Т 4. Принципи судово-експертної діяльності. Класифікація 

судових експертиз 

В1 Які існують принципи судово –експертної діяльності 

відповідно до Закону України «Про судову експертизу»? 

О Законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження 

О Незалежності, відтворюваності, об’єктивності отриманих 

результатів 

О Законності, ціленаправленості, компетентності 

О Відтворюваності, правдивості, об’єктивності і повноти 

дослідження 
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В1 Чим забезпечується незалежність судового експерта та 

правильність його висновку: 

О Процесуальним порядком призначення судового експерта 

О Створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, 

його матеріальним і соціальним забезпеченням 

О Можливістю призначення повторної судової експертизи 

О Всі відповіді вірні 

В1 Хто призначає голову експертної комісії? 

О Керівник експертної установи 

О Слідчий 

О Керівник підрозділу 

О Члени комісії експертів 

В1 Дії слідчого по відношенню під час проведення експертизи: 

О Підтримка постійного контакту слідчий –експерт 

О Визначення терміну експертизи, умови та можливість 

проведення експертизи 

О Доведення до відомо експерта інформації про обставини, Що 

стосуються експертизи 

О Всі відповіді вірні 

В1 За правовим статусом поділяють експертизи: 

О Первинні, вторинні, додаткові 

О Початкові, завершальні, додаткові 

О Первинні, додаткові, повторні 

О Особливі, загальні, повторні 

В1 Яку експертизу призначають якщо первинна експертиза 

визнана неповною чи недостатньою? 

О Повторну 

О Додаткову 

О Загальну 

О Вторинну 

В1 Експертиза яка проводиться декількома експертами, що мають 

однакову кваліфікацію і спеціалізацію називається? 

О Комплексна 

О Кваліфікаційно –спеціалізована 

О Комісійна 

О Додаткова 

В1 В якому нормативно правовому акті зазначені всі види судових 

експертиз? 

О Інструкція про призначення та проведення судової експертизи 

О Закон України «Про судову експертизу» 

О Закон України «Про виконавче провадження» 

О Немає правильної відповіді 

В1 Експертиза при проведенні якої використовується знання з 
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однієї галузі науки називається? 

О Спеціалізована 

О Одногалузева 

О Конкретизована 

О Однорідна 

В1 Якого основного виду (підвиду) експертизи не існує? 

О Криміналістична 

О Товарознавча 

О Економічна 

О Наркотична 

В1 У якому законодавчому документів закріплені принципи 

судово-експертної діяльності? 

О Закон України «Про судову експертизу» 

О Цивільно-процесуальному кодексу України 

О Кримінально-процесуальному кодексі України 

О Інструкції про призначення і проведення судових експертиз 

В1 Скільки принципів судово-експертної діяльності закріплено 

законодавчо? 

О Два 

О Три 

О Чотири 

О П’ять 

В1 Який принцип судово-експертної діяльності визначає 

незалежність судового експерта у вирішенні питань щодо 

проведення експертного дослідження: 

О Принцип законності 

О Принцип незалежності 

О Принцип суверенності 

О Принцип суб’єктивності 

В1 Принцип повноти дослідження полягає у: 

О Наданні експертом об’єктивного та аргументованого висновку 

О Проведенні експертом усіх досліджень, вказаних в НТД 

О Проведені експертом досліджень щодо визначення кількісних 

показників об’єкта 

О Проведення експертом досліджень щодо визначення кількісних 

та якісних показників об’єкта 

В1 Гарантії незалежності судового експерта і правильності його 

висновку встановлено: 

О Статтею 4 закону України «Про судову експертизу» 

О Статтею 75 Кримінально-процесуального кодексу 

О Статтею 196 Кримінально-процесуального кодексу 

О Статтею 3 закону України «Про судову експертизу» 

В1 Хто формує комісію експертів і призначає її голову? 

О Слідчий по справі 



 21 

О Керівний відповідного підрозділу експертної установи 

О Керівник експертної установи 

О Суддя по даній справі 

В1 Відповідно до статті 133 Цивільно-процесуального кодексу 

експертиза призначається з метою: 

О Для встановлення істини 

О Для встановлення обставин справи, що розслідується 

О Для встановлення відповідності фактичних даних нормативним 

документам 

О Для встановлення нових знань у справі, що розслідується 

В1 Вітчизняне законодавство визначає юридичний статус експерта 

як: 

О Помічника судді 

О Свідка особого виду 

О Самостійного суб’єкта процесу 

О Свідка у справі, що розслідується 

В1 За правовим статусом експертизи поділяються на: 

О Первинні та повторні 

О Загальні, додаткові та повторні 

О Первинні, додаткові та повторні 

О Первинні, додаткові та вторинні 

В1 Проведення повторної експертизи доручається: 

О Тому самому експерту 

О Тому самому експерту або іншому 

О Завжди комісії експертів 

О Завжди іншому експерту 

Т 5. Судовий експерт: обов’язки, права, відповідальність 

В1 Які фахівці можуть бути судовими експертами? 

О Які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний 

рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та 

отримали кваліфікацію судового експерта з певної 

спеціальності 

О Які мають юридичну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний 

рівень не нижче бакалавра, пройшли підготовку та отримали 

кваліфікацію експерта 

О Які мають юридичну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний 

рівень не нижче магістра та пройшли відповідну підготовку та 

атестацію як судовий експерт певної спеціальності 

О Які мають медичну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний 

рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку 

В1 Які особи не можуть бути судовими експертами? 

О Недієздатна особа 

О Особа, яка має незначну або не погашену судимість 
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О Особа на яку протягом останнього року накладалось 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді 

позбавлення кваліфікації судового експерта 

О Всі відповіді вірні 

В1 Що не належить до обов’язків судового експерта? 

О Проведення повного дослідження і надання обґрунтування та 

об’єктивного письмового висновку 

О Надання консультацій щодо проведення досліджень 

О Надання роз’яснень щодо даного ним висновку 

О Заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством 

підстав, які включають його учать у справі 

В1 Яким правом не володіє судовий експерт? 

О Ознайомлюватись з матеріалами справи, які стосуються 

предмета експертизи 

О На забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав 

О У разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати 

окремий висновок 

О Передбачити проведення експертизи іншій особі 

В1 Що не забороняється судовому експерту? 

О Особисто провести повне дослідження, дати обґрунтування 

товару та об’єктивний письмовий висновок на поставлене 

питання 

О Проводити експертизу без письмової вказівки керівника 

експертної установи,керівника структурного підрозділу 

О Вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань 

експерта 

О Зберігати матеріали справи та об’єкти експертних досліджень 

поза службовим приміщенням 

В1 За які вчинки судовий експерт має нести кримінальну 

відповідальність? 

О За надання завідомо неправдивого висновку 

О За злісне ухилення від явки до органів досудового 

розслідування або суду 

О У разі завдання своїми діями шкоди 

О За допущення похибки в результатах дослідження 

В1 До якого виду відповідальності може бути приречений судовий 

експерт у разі відмови без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов’язків? 

О Адміністративного 

О Дисциплінарного 

О Кримінального 

О Матеріального 

В1 З яких трьох частин складається висновок експерта? 
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О Основна частина, дослідження, результати 

О Вступ, експериментальні дослідження, висновок 

О Вступ, опис, заключення 

О Вступ, дослідження, висновки 

В1 Яких даних не треба зазначати експерту в вступній частині 

висновку? 

О Дату надходження документа про призначення експертизи 

(залучення експерта) 

О Перелік об’єктів, що поділяють дослідженню та зразків (у разі 

надходження) 

О Відомості про стан об’єктів дослідження, застосовані методи 

(методики) дослідження, умови їх застосування 

О Спосіб доставки та спосіб упаковки досліджуваних об’єктів 

В1 З яких частин складається повідомлення про неможливість 

надання висновку ? 

О Вступної, мотивувальної, заключної 

О Вступної, обгрунтувальної, заключної 

О Основної, доказової, завершальної 

О Основної, описової, обгрунтувальної 

В1 Від інших суб’єктів процесуальної діяльності експерта 

відрізняють: 

О Власний обсяг індивідуальних прав та обов’язків 

О Власний обсяг юридичних прав та обов’язків 

О Власний обсяг процесуальних прав та обов’язків 

О Власний обсяг адміністративних прав та обов’язків 

В1 Європейська доктрина визначає правове положення експерта 

як: 

О Помічника судді 

О Окремого суб’єкта процесуальної діяльності 

О Самостійного суб’єкта процесу 

О Свідка 

В1 Для судового експерта характерна: 

О Об’єктивна зацікавленість у кінцевому вирішенні справи 

О Об’єктивна незацікавленість у кінцевому вирішення справи 

О Видача суб’єктивного висновку з поставленого перед ним 

питання 

О Наявність заздалегідь доказової інформації 

В1 Найголовнішою вимогою, яка висувається до експерта, є: 

О Об’єктивність 

О Компетентність 

О Самостійність 

О Чесність 

В1 Досвід роботи експертів-товарознавців визначається їх 
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атестацією після участі у проведенні: 

О Не менше десяти експертиз 

О Не менше п’яти експертиз 

О Не менше чотирьох експертиз 

О Не менше трьох експертиз 

В1 Вимога щодо наявності вищої освіти та атестації не 

обов’язкова для: 

О Фахівців державних спеціалізованих установ 

О Фахівців відомчих служб 

О Експертів підприємницьких структур 

О Експертів спеціалізованих лабораторій 

В1 До державних установ, що здійснюють судово-експертну 

діяльність, не належать: 

О Установи судових експертиз Міністерства юстиції України 

О Науково-дослідні інститути Міністерства охорони здоров’я 

України 

О Експертні служби Міністерства оборони України 

О Науково-дослідні лабораторії Міністерства освіти на науки 

України 

В1 Загальні для усіх видів судочинства права та обов’язки судових 

експертів встановлені законом України «Про судову 

експертизу», а також: 

О Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз 

О Цивільним кодексом України 

О Кримінально-процесуальним кодексом України 

О Цивільно-процесуальним кодексом України 

В1 До обов’язків експерта не можна віднести: 

О Надання аргументованих доказів правильності отриманих 

результатів 

О Дотримання компетентності оцінювання об’єктів судово-

товарознавчої експертизи 

О Дотримання суб’єктивності при проведення судово-

товарознавчої експертизи 

О Забезпечення зберігання та цілісності зразків експертизи 

В1 Експерт має право бути присутнім під час проведення слідчих 

чи судових дій з дозволу: 

О Прокуратури 

О Керівника експертної установи 

О Керівника відділу експертної установи 

О Обвинувачуваного 

Т 6. Організація та виробництво судово-товарознавчої 

експертизи 

В1 Якого принципу судово-експертної діяльності не існує? 
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О Принципу повноти дослідження 

О Принципу відтворюваності результатів 

О Принцип об’єктивності 

О Принципу незалежності 

В1 В яких випадках не призначається судова товарознавча 

експертиза? 

О У випадках, якщо для вирішення певних питань при 

провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші 

спеціальні знання 

О Для дослідження обставин справи, що перебуває у провадженні 

органів дізнання, досудового слідства чи суду 

О Для встановлення фактичних даних та обставин, що мають 

значення для правильного вирішення справи 

О Для визначення встановлення істини, що має значення для 

правильного вирішення справи 

В1 Що не є обов’язковим при оформленні об’єктів і матеріалів 

справи, що направляються на експертизу? 

О Упакування 

О Супроводження пояснювальною запискою 

О Опечатування пакунку 

О Не має правильної відповіді 

В1 На кого покладається організаційно матеріально-технічне 

забезпечення виконання експертиз, контроль за своєчасним їх 

проведенням і дотриманням законів: 

О На керівника підрозділу 

О На керівника експертної установи 

О На голову комісії 

О На експертів комісії 

В1 Що складає слідчий (прокурор) за наявності підстава для 

проведення експертизи? 

О Постанову (ухвалу) 

О Заявку 

О Наряд 

О Договір 

В1 У випадках, коли комплексна експертиза доручена декільком 

установам, яка з них здійснює організацію проведення 

експертизи: 

О Багатопрофільна установа 

О Установа з більшою чисельністю робітників 

О Провідна установа 

О Установа з більш зручними умовами проведення експертизи 

В1 Куди (кому) направляється об’єкти дослідження та матеріали 

справи при проведенні комплексної експертизи декількома 

установами? 
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О Провідної установі 

О В кожну з установ співвиконавців 

О Особі, яка не є працівником експертної установи 

О Усім установам і особам-експертам, що приймають участь в 

проведенні експертизи 

В1 Відповідно до вимог чого експерти, що не працюють в 

державних спеціалізованих установах здійснюють судово-

експертну діяльність, забезпечують проведення експертиз та 

досліджень? 

О Інструкції про особливості здійснення судово-експертної 

діяльності атестованими судовими експертами 

О Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень 

О Закон України «Про судову експертизу» 

О Порядку ведення Реєстру методик проведення судових 

експертиз 

В1 Які дані обов’язково повинні бути зазначені у письмових 

висновках експерта, крім даних, передбачених чинним 

законодавством? 

О Диплом вищої освіти з певної спеціальності 

О Свідоцтво про проходження курсів судового експерта 

О Номер, дату видачі і строки дії свідоцтва про проведення 

кваліфікації судового експерта 

О Посилання на державний Реєстр атестованих судових експертів 

В1 Які данні реєструються в журналі реєстрації судових експертиз 

та експертних досліджень, який повинен вести кожний 

експерт? 

О Постанови слідчих органів та ухвали судів про призначення 

експертизи 

О Заяви про проведення досліджень спеціалістів 

О Клопотання для отримання додаткових матеріалів (даних), 

необхідних для проведення експертних досліджень 

О Всі відповіді вірні 

В1 Який кодекс України наділяє експерта процесуальною 

самостійністю, покладаючи на нього відповідальність за 

проведення дослідження? 

О Господарський процесуальний 

О Кримінальний 

О Цивільно-процесуальний 

О Кримінально-процесуальний 

В1 Хто відповідає за організацію та контроль за своєчасним 

проведенням експертизи? 

О Суддя 

О Слідчий 
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О Керівник експертної установи 

О Прокурор 

В1 Об’єкти та матеріали справи, що направляються на експертизу, 

повинні бути: 

О Упаковані, опечатані, супроводжуватися актом відбору проб 

О Упаковані, опечатані, супроводжуватися актом відбору проб та 

пояснювальною запискою 

О Упаковані, опечатані, супроводжуватися пояснювальними 

записками з пронумерованими аркушами 

О Упаковані, опечатані, супроводжуватися заявою на проведення 

експертизи 

В1 Виїмка зразків для експертного дослідження передбачає відбір 

зразків у вигляді: 

О Середньої проби 

О Аналітичної проби 

О Об’єднаної проби 

О Точкової проби 

В1 За способом отримання зразки для порівняльного дослідження 

поділяють на: 

О Вільні та порівняльні 

О Вільні та експериментальні 

О Одиничні та комплексні 

О Аналітичні та порівняльні 

В1 При активній співпраці слідчого з експертом не вирішуються 

наступні питання: 

О Вимагання у слідчого додатково матеріалів, які необхідні для 

дачі висновку 

О Присутність експерта при проведенні слідчим допитів 

О Щодо участі обвинуваченого у проведення судово-

товарознавчої експертизи 

О Присутність обвинуваченого при допиті свідків 

В1 Хто проводить відбір експериментальних зразків для 

ідентифікаційного дослідження? 

О Суддя 

О Експерт-криміналіст 

О Експерт-товарознавець 

О Слідчий 

В1 Хто призначає голову комісії про проведенні комплексних 

експертиз у судово-експертних установах Міністерства юстиції 

України? 

О Суддя 

О Прокурор 

О Керівник експертної установи 
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О Керівник провідного підрозділу 

В1 Якщо у постанові про проведення комплексної експертизи 

декількома експертними установами провідну установу не 

визначено, то вона визначається: 

О Слідчим 

О За згодою керівників установ 

О За згодою керівників відповідних підрозділів 

О За згодою експертів, що проводять експертне дослідження 

В1 Резолютивна частина постанови про проведення експертизи 

містить: 

О Перелік матеріалів, що надаються експерту 

О Короткий виклад обставин справи 

О Найменування кримінальної справи, з якої призначається 

експертиза 

О Підстави для призначення експертизи 

 

Тест Розділ 2 

Т 7. Судово-товарознавча експертиза за матеріалами слідчих 

та судових справ 

В1 Якого з перелічених завдань судово-товарознавчої експертизи 

за документами не існує? 

О Аналіз кількісних показників продукції (маси, об’єму, розміру) 

О Перевірка достовірності представлених документів 

О Дослідження даних про упаковку (тару) для визначення 

відповідальності її нормативним вимогам 

О Визначення ціни продукції відповідно до прейскурантів і НД, а 

також розміру зниження ціни продукції у зв’язку з її псуванням 

В1 Що є об’єктами експертизи при дослідженні документальних 

даних? 

О Складські документи, що містять відомості про умови 

зберігання товару 

О Претензійні матеріали 

О Товарно-транспортні документи, що містять інформацію про 

умови та строки транспортування 

О Всі відповіді вірні 

В1 Який з перерахованих методів не належить до дослідження 

документальних джерел? 

О Метод документальної перевірки 

О Метод нормативної перевірки 

О Метод порівняльної перевірки 

О Метод зустрічної перевірки 

В1 Метод, при якому порівняльному дослідженню піддаються 

відображені в різних документах кількісні і якісні показники: 

О Метод нормативної перевірки 
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О Метод зустрічної перевірки 

О Метод документальної перевірки 

О Метод порівняльної перевірки 

В1 У разі постановлення ухвали суду про припинення експертизи 

експерт зобов’язаний: 

О Знищити матеріали справи та інші документи, що 

використовувалися для проведення експертизи 

О Закінчити експертизу та винести висновок, але не зобов’язаний 

передавати висновок експертизи до правоохоронних органів 

О Повернути матеріали справи та інші документи, що 

використовувались для проведення експертизи 

О Негайно припинити експертизу та передати матеріали справи 

до архіву лабораторії на зберігання 

В1 В якому випадку експерту надаються матеріали справи? 

О В обов’язковому порядку 

О За клопотанням експерта 

О За бажанням слідчого 

О У виключних випадках 

В1 Які данні не потрібно зазначити в постанові слідчого і 

прокурора відповідно КПК України? 

О Місце і час її складання 

О Посада особи, що виносить постанову, її прізвище 

О Строк виконання постанови 

О Стаття КПК на підставі якої прийнято рішення 

В1 В яких випадках матеріали справи повертаються органу, який 

призначив експертизу: 

О Якщо в експертній установі не проводяться певні види 

експертиз та відсутні фахівці з певної галузі знань 

О Якщо надані матеріали не дозволяють вирішити поставлене 

коло питань 

О Якщо керівник установи розглянувши отримані дані матеріали 

відмовляється від залучення до експертизи експертів установи 

О Якщо керівник установи помічає невідповідність у матеріалах 

справи 

В1 Відповідальність за дані висновку при проведенні судово – 

товарознавчої експертизи за матеріалом справи групою 

експертів несуть: 

О Кожний експерт особисто 

О Керівник установи або його заступник 

О Голова комісії 

О Керівник підрозділу 

В1 Результати експертизи за матеріалами справи оформлюється у 

вигляді: 

О Дослідження 
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О Протоколу 

О Акту 

О Висновку експертів 

В1 В якому випадку експертом заявляється клопотання про 

надання додаткових матеріалів? 

О Якщо для експертизи представлено велика кількість об’єктів 

дослідження 

О Якщо для експертизи представлені зразки в недостатній 

кількості для дослідження 

О При неповному пакеті документів, представлених експерту 

О Всі відповіді неправильні 

В1 Що не входить до основних завдань експертизи по документах? 

О Дослідження якісних показників продукції та сировини 

О Визначення виду продукції, сировини 

О Визначення ціни продукції відповідно до прейскурантів і 

нормативних документів 

О Дослідження правильності складання акту відбору проб 

В1 Об’єктами експертизи при дослідженні документальних даних 

не можуть бути: 

О Товарно-транспортні документи 

О Сертифікати походження 

О Протоколи допитів звинувачених 

О Наряд на відбір проб 

В1 Якого із методів дослідження документальних джерел не існує? 

О Метод документальної перевірки 

О Метод перехресної перевірки 

О Метод нормативної перевірки 

О Метод зустрічної перевірки 

В1 Скільки стадій експертного дослідження документальних 

джерел існує? 

О Три 

О Чотири 

О Шість 

О Сім 

В1 На стадії інформаційного аналізу експерт: 

О Виявляє сукупність показників, необхідних для проведення 

зустрічної перевірки 

О Проводить порівняльний аналіз зразків 

О Визначає відповідність проведених операцій нормативним 

вимогам 

О Визначає рівень якості виробів 

В1 За допомогою методу нормативної перевірки експерт визначає: 

О Характеристику властивостей виробів та їх відповідність 

аналогічним даним НТД 
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О Наявність необхідних реквізитів та інформації на 

представлених документах 

О Кількісні і якісні показники досліджуваних об’єктів 

О Дотримання встановленої форми документа 

В1 При визначенні якості товарів хімічної промисловості в якості 

основних документів експерт використовує: 

О Державні стандарти якості 

О Міжнародні стандарти якості 

О Акти лабораторних досліджень 

О Протоколи лабораторних досліджень 

В1 До основних документів, на підставі яких експерт робить 

висновок про недотримання термінів і умов зберігання, не 

належать: 

О Журнали обліку вантажів 

О Державні стандарти 

О Книги комірника 

О Графіки температурних режимів 

В1 В актах товарних експертиз виправлення помилок: 

О Не допускається 

О Допускається з усного дозволу керівництва ТТП 

О Допускається лише з письмового дозволу керівництва ТТП 

О Допускається лише в окремих випадках 

Т 8. Оформлення документів судово-товарознавчої 

експертизи 

В1 Із яких основних трьох частин складається висновок 

експертизи? 

О Основної, експертної, заключної 

О Вступної, дослідницької, висновків 

О Вступної, дослідницької, синтезуючої 

О Загальної, описової, висновків 

В1 На основі яких принципів повинні будуватися висновки? 

О Принципи кваліфікованості, принципи визначеності, принцип 

допустимості 

О Принцип категоричності, принцип відтворюваності, принцип 

допустимості 

О Принцип правдивості, принцип кваліфікованості, принцип 

повноти 

О Принцип результативності, принцип допустимості, принцип 

однозначності 

В1 Якої стадії експертного дослідження не існує? 

О Аналізу 

О Порівняльне дослідження 

О Зіставлення результатів 
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О Оцінка результатів дослідження 

В1 Що може бути результатом призначення експертизи окрім 

висновку експерта? 

О Акт про неможливість проведення усіх частин експертизи 

О Наряд про неможливість проведення експертизи 

О Заявка про відмову експерта від проведення експертизи з 

вказівкою причин неможливості вирішення питань 

О Повідомлення про неможливість видачі висновку 

В1 Ким розглядається висновок експерта (повідомлення про 

неможливість надання висновку): 

О Керівником підрозділу та керівником експертної установи (або 

його заступником) 

О Головою комісії та керівником підрозділу 

О Керівником експертної установи (або його заступником) 

О Головою комісії та керівником експертної установи 

В1 Ким підписується висновок судово-товарознавчої експертизи? 

О Експертом (експертами), який (які) проводили дослідження 

О Головою підрозділу та головою комісії 

О Керівником чи заступником керівника експертної установи 

О Всі відповіді вірні 

В1 Про проведення первинної експертизи співробітниками однієї 

експертної установи висновку експерта (експертів) та додатки 

до нього складаються : 

О У трьох примірниках 

О У двох примірниках 

О У чотирьох примірниках 

О За проханням органу (особи) яких (яка) призначив (ла) 

експертизу 

В1 Якої частини не існує в повідомленні про неможливість 

надання висновку? 

О Описової 

О Вступної 

О Мотивувальної 

О Заключної 

В1 Якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших є 

підстави для повідомлення про неможливість надання висновку 

складається: 

О Один документ – висновок експерта 

О Два документа – висновок експерта і повідомлення про 

неможливість надання висновку 

О Три документа – висновок експерта, повідомлення про 

неможливість надання висновку, керівника підрозділу з 

обґрунтуванням даного рішення 
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О Немає вірної відповіді 

В1 В якому документі зазначені всі подробиці оформлення 

документів судово-товарознавчої експертизи? 

О Закон України «Про судову експертизу» 

О Інструкції про особливості здійснення судово-експертної 

діяльності атестованими судовими експертами 

О Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень 

О Немає вірної відповіді 

В1 На якій підставі проводиться судово-товарознавча експертиза? 

О На підставі постанови судово-слідчих органів 

О За клопотанням власника товару 

О За клопотанням слідчого 

О За заявкою судово-слідчих органів 

В1 Яким чином ставиться завдання експерту перед проведенням 

судово-товарознавчої експертизи? 

О Завдання формується експертом після попереднього огляду 

О Слідчий ставить питання під час проведення експертизи 

О Питання формуються у завершальній частині постанови 

судово-слідчих органів 

О Зміст завдання наводиться у заяві слідчого 

В1 Який кодекс встановлює вимоги до висновку судово-

товарознавчої експертизи? 

О Адміністративний 

О Цивільно-процесуальний 

О Кримінально-процесуальний 

О Кримінальний 

В1 Чи наводиться у висновку перелік присутніх при проведенні 

судово-товарознавчої експертизи? 

О Так 

О Ні 

О За бажанням експерта 

О За вказівкою слідчого 

В1 З яких частин складається висновок судово-товарознавчої 

експертизи? 

О Вступна, описова, висновки 

О Вступна, дослідницька, висновки 

О Вступна, розповідна, заключна 

О Вступна, основна частина, висновки 

В1 В якій частині висновку судово-товарознавчої експертизи 

коротко наводяться обставини справи? 

О Вступній 

О Основній 

О У висновках 
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О Не наводяться 

В1 В якій частині висновку судово-товарознавчої експертизи 

міститься опис експертизи? 

О Основна частина 

О Описова 

О Дослідницька 

О Вступна 

В1 До якої частини висновку судово-товарознавчої експертизи 

додаються фотоілюстрації? 

О Описової 

О Дослідницької 

О До висновків 

О Вступної 

В1 Яким чином експерт заявляє про необхідність надання 

додаткових матеріалів для написання висновку судово-

товарознавчої експертизи? 

О Складає клопотання 

О Складає акт 

О Подає письмову заяву 

О Усно доводить до відома слідчого 

В1 У якій формі експерт надає висновок судово-товарознавчої 

експертизи? 

О Друкованій 

О У формі усної доповіді 

О У формі презентації 

О В письмовій формі 

Т 9. Судовий захист прав споживачів 

В1 Законодавство у сфері порушення прав споживачів не 

передбачає: 

О Кримінальну відповідальність 

О Фінансово-економічну відповідальність 

О Адміністративно-правову відповідальність 

О Немає вірної відповіді 

В1 В чому полягає цивільно-правова відповідальність у 

застосуванні до порушника? 

О Вилучення майна у боржника на користь державі, стягнення з 

порушника у грошовому еквіваленті оплату за учать у справі 

правоохоронних органів 

О Стягнення з порушника штрафних санкцій, стягнення завданих 

потерпілому збитків, вилучення майна у боржника на користь 

кредитора для покриття заборгованості 

О Застосування до порушника засобів спрямованих на 

відновлення попереднього майнового стану потерпілого, 
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відшкодовування збитків на корить державі 

О Всі відповіді вірні 

В1 Згідно якому кодексу України встановлюється порядок 

відшкодування збитків та інші способи відшкодування 

майнової шкоди? 

О Цивільному кодексу України 

О Адміністративно – процесуальний кодекс України 

О Цивільно – процесуальний кодекс України 

О Господарсько – процесуальний кодекс України 

В1 Що не є моральною шкодою, завданої внаслідок порушення її 

прав? 

О Фізичний біль та страждання 

О Душевні страждання 

О Психологічна травма 

О Приниження честі та гідності 

В1 Чи може суд при задоволенні вимог споживача одночасно 

вирішити питання щодо відшкодування майнової шкоди? 

О Ні, не може 

О Так, може 

О Може, тільки у виключних ситуаціях 

О Не має вірної відповіді 

В1 До якого бюджету нараховується сума штрафу за порушення 

законодавства про захист прав споживачів? 

О Державного 

О Місцевого 

О Обласного 

О Районного 

В1 Який розмір фінансових санкцій застосовується до 

правопорушників згідно з Закону України «Про Захист прав 

споживачів» ст. 23? 

О Від 5 до 100 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян 

О У відсотках від вартості товару, виконавчої роботи чи послуг 

О 5 до 100 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян,у відсотках від вартості товару,виконавчої роботи чи 

послуг 

О Немає вірної відповіді 

В1 Що належить до адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства України про захист прав споживачів? 

О Незаконна торговельна діяльність 

О Дрібна спекуляція 

О Випуск у продаж нестандартної продукції 

О Всі відповіді вірні 
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В1 Що передбачає кримінальна відповідальність в разі порушення 

прав споживачів? 

О Штрафні санкції, громадські роботи 

О Обмеження волі, виправні роботи 

О Позбавлення права отримати певні посади чи займатися 

певною діяльністю 

О Всі відповіді вірні 

В1 Згідно якому нормативному документу встановлюється 

обов’язкова інформація про товари (роботи, послуги)? 

О ДСТУ, ГОСТ, ТУУ 

О Закону України « Про захист прав споживачів» 

О Закону України «Про судову експертизу» 

О Інструкція про призначення та проведення судової експертизи 

та експертного дослідження 

В1 Яка з наведених установ не здійснює захист та нагляд за 

здійсненням у галузі прав споживачів? 

О ДержспоживінспекціяУкраїни 

О Антимонопольний комітетУкраїни 

О Національна експертна комісія України з питань захисту 

суспільної моралі 

О Національний комітет фінансових послуг України 

В1 Що не може бути засобом доказу придбання товару 

споживачем? 

О Квиток 

О Квитанція 

О Етикетка 

О Касовий чек 

В1 Яку визначену законом форму має позов? 

О Клопотання 

О Рапорт 

О Лист 

О Заява 

В1 Який кодекс встановлює обов`язкові реквізити позову? 

О Адміністративний 

О Цивільний процесуальний 

О Господарський 

О Цивільний 

В1 В який термін повинна бути розглянута справа про захист прав 

споживачів? 
 

О Пʼятнадцать днів 

О Тиждень 

О Пʼять днів 

О 72 години 
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В1 Що вважається основною формою цивільно-правової 

відповідальності? 

О Штраф 

О Відшкодування збитків 

О Догана 

О Позбавлення волі 

В1 Яка відповідальність передбачається за випуск або реалізацію 

недоброякісної продукції? 

О Адміністративна 

О Цивільна 

О Кримінальна 

О Цивільно-правова 

В1 Яка відповідальність передбачаєтьсяпри відсутності необхідної 

доступної та достовірної інформації про продукцію? 

О Кримінальна 

О Адміністративно-правова 

О Цивільна 

О Цивільно-правова 

В1 Яким законодавством встановлюються правила відшкодування 

шкоди життю і здоров`ю споживача? 

О Цивільним 

О Адміністративним 

О Кримінальним 

О Цивільно-правовим 

В1 Який термін відводиться продавцю для заміни придбаного 

споживачем товару, якщо такий товар у продавця відсутній? 

О Тиждень 

О 3 тижні 

О Місяць 

О 2 місяці 

Т 10. Тактика проведення та використання  

судово-товарознавчої експертизи 

В1 Як називається ситуація, яка складається за наявності 

достатньої інформації? 

О Несприятлива 

О Типова 

О Сприятлива 

О Специфічна 

В1 Які ситуації характерні для подальшого етапу розслідування 

(робочого етапу)? 

О Початкові 

О Кінцеві 

О Проміжні 
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О Немає вірної відповіді 

В1 Що не належить до тактичних судово-товарознавчих 

експертиз: 

О Дослідження матеріалів, обставин справи і підготовка 

постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 

О Визначення найбільш раціонального об’єму дослідження і 

предмета експертизи 

О Організація огляду об’єкту дослідження 

О Визначення групової приналежності досліджуваного об’єкта 

В1 Якої стадії експертного дослідження не існує? 

О Синтезуюча 

О Аналітична 

О Початкова 

О Порівняльна 

В1 Після яких дій висновок експертизи можна використовувати як 

доказ у справі? 

О Після всебічного аналізу всіх доводів 

О Після перевірки повноти правильності аналізів 

О Після всебічного аналізу всіх доводів та перевірки їхньої 

повноти і правильності 

О Немає вірної відповіді 

В1 За якими критеріями оцінюють якість висновку як документа 

що є результатами діяльності експерта? 

О Істинність, обґрунтованість, відтворюваність 

О Відтворюваність, достовірність, повнота 

О Доказовість, правдивість, інформованість 

О Обґрунтованість, достовірність, інформованість 

В1 Що є ознакою істинності висновку? 

О Правдивість 

О Достовірність 

О Доказовість 

О Інформативність 

В1 Зі скількох стадій складається оцінка істинності наукової 

обґрунтованості і мотивованості заключення експерта? 

О З трьох 

О З чотирьох 

О З шести 

О З семи 

В1 У результаті загальної оцінки висновків експерта слідчий не 

може прийняти таке рішення: 

О Визнати висновок доброякісним 

О Визнати висновок з фальсифікованим 

О Визнати висновок не повним чи недостатньо зрозумілим 
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О Визнати висновок необґрунтованим 

В1 Що не належить до специфічних умов використання висновку 

експерта? 

О Встановлення окремих фактів у справі 

О Постанова про пред’явлення обґрунтування 

О Ознайомлення потерпілого з матеріалами справи 

О Підстави для закриття справи 

В1 Що таке товарознавча експертиза? 

О Це дослідження товарів з метою визначення їх якості, а також 

їх відповідності існуючих стандартів 

О Це дослідження, спрямоване на визначення фальсифікації 

продукту 

О Це дослідження товарів за допомогою харчових або не 

харчових добавок 

О Це дослідження товарів з метою виявлення в них заборонених 

добавок 

В1 Що таке ідентифікація? 

О Це встановлення відповідності вимогам якості, вказаним у 

нормативних документах 

О Встановлює належність частини представленого товару (проби, 

зразка) певній товарній партії 

О Визначення відповідності показників якості харчових 

продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим 

у нормативній і технічній документації виробника харчових 

продуктів 

О Визначення відповідності харчових продуктів продовольчої 

сировини 

В1 Скільки є функцій ідентифікації? 

О 6 

О 2 

О 7 

О 3 

В1 Які є види ідентифікації? 

О Асортиментна і якісна ідентифікація 

О Асортиментна, якісна, партійна ідентифікація 

О Видова, кваліметрична ідентифікація 

О Всі відповіді вірні 

В1 Що таке фальсифікація? 

О Це коли виробник випустив не якісну продукцію 

О Це дії, направлені на обманювання споживача шляхом 

підробки товару з метою наживи 

О Дія, яка передбачає встановлення фальсифікації певного 

об'єкта 

О Дія, спрямована на регулювання належної якості та безпечності 



 40 

харчових продуктів 

В1 Скільки є видів фальсифікації? 

О 8 

О 4 

О 7 

О 10 

В1 За характеристиками товару фальсифікації товарів поділяються 

на: 

О Асортиментна, фальсифікація якості, фальсифікація кількості, 

вартісна, інформаційна, технологічна 

О Асортиментна, фальсифікація якості, фальсифікація кількості, 

вартісна, інформаційна, технологічна, передреалізаційна 

О Асортиментна, фальсифікація якості, фальсифікація кількості 

О Асортиментна, фальсифікація якості 

В1 При фальсифікації інформації про товар які дані не підлягають 

викривленню або вказують не точно? 

О Країна походження товару 

О Органолептичні показники товару 

О Склад товару 

О Фірма-виробник і його адреса 

В1 Якого способу захисту маркування від підробок не існує? 

О Райдужні кольорові смужки 

О Водяні знаки 

О Спеціальні металеві нитки 

О Хімічні мітки 

В1 Що не відноситься до фальсифікації якості товару? 

О Застосування дозволених і заборонених добавок, не 

передбачених рецептурою 

О Підфарбування харчових продуктів добавками, які не зазначені 

в рецептурі 

О Ароматизація харчових продуктів добавками, які не зазначені в 

рецептурі 

О Пересортування харчових продуктів 

Т 11. Судово-товарознавча експертиза продовольчих товарів 

В1 Як називається продукт, природні властивості якого зміненні з 

метою обману споживача? 

О Недоброякісний продукт 

О Продукт, що призначений для харчування, але зниженої якості 

О Фальсифікований продукт 

О Продукт-сурогат 

В1 Дайте визначення поняттю «недоброякісний продукт» 

О Продукт, який має недоліки, що не дають можливості 

використання його для харчування населення 
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О Продукт, який має недоліки, які роблять неможливими 

використання його в харчуванні населення без попередньої 

обробки з метою поліпшення органолептичних властивостей 

або знешкодження 

О Продукт, який має будь-який недолік не повністю відповідає 

вимогам НТД за окремими гігієнічними показниками 

О Продукт, який виробляють для заміни природних 

В1 Зі скількох етапів складається експертиза продовольчих 

товарів? 

О З 2-х 

О З 2-х у виключних випадках з 3-х 

О З 3-х, а при недостатньому відтворенні поставлених питань 

експертизи з 4-х 

О З 4-х 

В1 В чому полягає II етап експертизи продовольчих товарів? 

О Дослідження вартості продукції 

О Дослідження фізико-хімічних показників 

О У вивченні органолептичних показників 

О Дослідження виду об’єкта, характеру та стану упаковки, 

маркування, визначення строків реалізації, визначення маси 

місткості об’єкта 

В1 Який з перелічених документів не підтверджує належну якість 

та безпеку продовольчих продуктів та сировини? 

О Сертифікат відповідності 

О Ветеринарний дозвіл 

О Карантинний дозвіл 

О Немає вірної відповіді 

В1 Якою мовою повинно бути нанесено маркування на 

продовольчих товарах, які пропонуються для продажу в 

Україні? 

О Державною та російською мовою 

О Державною мовою 

О Державною та англійською мовою 

О Державною та мовою виробника /постачальника 

В1 Як називається фальсифікація під час якої відбувається 

підробка товарів за допомогою харчових або нехарчових 

добавок для поліпшення органолептичних властивостей при 

збереженні або втраті інших споживчих властивостей або 

заміна товарів вищої градації якості нижчою? 

О Асортиментна функція 

О Пересортиця 

О Вартісна функція 

О Якісна фальсифікація 

В1 Якої підгрупи фальсифікації в залежності від місця здійснення 
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не існує? 

О Технологічна 

О Передреалізаційна 

О Транспортна 

О Технологічна та передреалізаційна 

В1 Дайте визначення поняттю «асортиментна фальсифікація» 

О Підробка, здійснювання шляхом повної або часткової заміни 

товарів або замінником іншого виду, найменування зі 

збереженням подібності однієї чи декількох ознак 

О Дії спрямовані на обман споживача шляхом зміни товарів 

вищих сортів нижчими, з метою отримання додаткового 

прибутку 

О Обман споживача за допомогою неточної чи перекрученої 

інформації про товар 

О Обман споживача шляхом реалізації низькоякісних товарів за 

цінами високоякісних 

В1 Якого виду фальсифікації не існує? 

О Асортиментна 

О Якісна 

О Маркувальна 

О Вартісна 

В1 Що таке товарознавча експертиза? 

О Це дослідження товарів з метою визначення їх якості, а також 

їх відповідності існуючих стандартів 

О Це дослідження спрямоване на визначення фальсифікації 

продукту 

О Це дослідження товарів за допомогою харчових або не 

харчових добавок 

О Це дослідження товарів з метою виявлення в них заборонених 

добавок 

В1 Що таке ідентифікація? 

О Це встановлення відповідності вимогам якості, вказаним у 

нормативних документах 

О Встановлює належність частини представленого товару (проби, 

зразка) певній товарній партії 

О Визначення відповідності показників якості харчових 

продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим 

у нормативній і технічній документації виробника харчових 

продуктів 

О Визначення відповідності харчових продуктів продовольчої 

сировини 

В1 Скільки є функцій ідентифікації? 

О 6 

О 2 
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О 7 

О 3 

В1 Які є види ідентифікації? 

О Асортиментна і якісна ідентифікація 

О Асортиментна, якісна, партійна ідентифікація 

О Видова, кваліметрична ідентифікація 

О Всі відповіді вірні 

В1 Що таке фальсифікація? 

О Це коли виробник випустив не якісну продукцію 

О Це дії, направлені на обманювання споживача шляхом 

підробки товару з метою наживи 

О Дія яка передбачає встановлення фальсифікації певного об'єкта 

О Дія спрямована на регулювання належної якості та безпечності 

харчових продуктів 

В1 Скільки є видів фальсифікації? 

О 8 

О 4 

О 7 

О 10 

В1 За характеристиками товару фальсифікації товарів поділяються 

на: 

О Асортиментна, фальсифікація якості, фальсифікація кількості, 

вартісна, інформаційна, технологічна 

О Асортиментна, фальсифікація якості, фальсифікація кількості, 

вартісна, інформаційна, технологічна, передреалізаційна 

О Асортиментна, фальсифікація якості, фальсифікація кількості 

О Асортиментна, фальсифікація якості 

В1 При фальсифікації інформації про товар які дані не підлягають 

викривленню або вказують не точно: 

О Країна походження товару 

О Органолептичні показники товару 

О Склад товару 

О Фірма-виробник і його адреса 

В1 Якого способу захисту маркування від підробок не існує? 

О Райдужні кольорові смужки 

О Водяні знаки 

О Спеціальні металеві нитки 

О Хімічні мітки 

В1 Що не відноситься до фальсифікації якості товару? 

О Застосування дозволених і заборонених добавок, не 

передбачених рецептурою 

О Підфарбування харчових продуктів добавками, які не зазначені 

в рецептурі 
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О Ароматизація харчових продуктів добавками, які не зазначені в 

рецептурі 

О Пересортування харчових продуктів 

Т 12. Судово-товарознавча експертиза промислових товарів 

В1 Якого виду фальсифікації одягу – взуттєвих товарів не існує? 

О Якісна 

О Асортиментна 

О Маркувальна 

О Інформаційна 

В1 Якого методу експертизи ювелірних виробів не існує? 

О Метод органолептичної оцінки 

О Метод визначення фізичних властивостей 

О Метод визначення екологічної безпеки виробів 

О Метод визначення мікробіологічних показників 

В1 Назвіть основний метод експертизи керамічних побутових 

товарів: 

О Метод санітарно-епідеміологічної експертизи 

О Метод визначення фізико-хімічних показників 

О Метод визначення мікробіологічних показників 

О Метод визначення вартісних показників 

В1 Які основні види фальсифікації радіоелектронних товарів? 

О Асортиментна, якісна 

О Кількісна, вартісна 

О Передреалізаційна, якісна 

О Вартісна, асортиментна 

В1 Які реквізити обов’язково зазначаються в документі про відбір 

зразків, крім загальних? 

О Які саме зразки були відібрані, умови відбору 

О Умови відбору, які саме зразки були відібрані, їх кількість 

О Які саме зразки були відібрані, умови відбору, їх кількість та 

інші обставини, що мають значення для вирішення 

поставлених питань 

О Які саме зразки були відібрані, умови відбору, їх кількість та 

інші обставини, що мають значення для справи 

В1 Яким процесуальним документом оформлюється відбір зразків 

О Постанова про відбір зразків 

О Акт про відбір зразків 

О Протокол про відбір зразків 

О Розпорядження про відбір зразків 

В1 Якої ергономічної якості одягу не існує? 

О Антропометричні вимоги 

О Модельні вимоги 

О Гігієнічні вимоги 

О Психофізіологічні вимоги 
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В1 Якими методами перевіряється якість трикотажних виробів? 

О Органолептичний, вимірювальний, метод лабораторних 

досліджень 

О Інструментальний, розрахунковий, експертний 

О Реєстраційний, органолептичній, соціологічний 

О Гігієнічний, Інструментальний, лабораторний 

В1 Якої ідентифікаційної ознаки мобільних телефонів не існує? 

О Технічні параметри 

О Сервісні функції 

О Назва фірми-постачальника 

О Категорії телефонів 

В1 Хто має право підписувати акт відбору проб (зразків)? 

О Експерт 

О Керівник експерта 

О Всі особи які беруть участь у відборі проб (зразків) 

О Слідчий або прокурор 

В1 На які види поділяються транспортно-супровідні документи? 

О Кількісні, якісні, розрахункові і комплексні 

О Якісні, кількісні 

О Комплексні, якісні, кількісні 

О Розрахункові, якісні, кількісні 

В1 До якого типу транспортно-супровідних документів 

відносяться специфікації? 

О Комплексні 

О Якісні 

О Кількісні 

О Інформаційні 

В1 До компетенції експерта-товарознавця неможливо віднести 

питання про: 

О Причини зниження якості хутряного виробу 

О Спосіб виготовлення виробів (кустарний чи фабрично-

заводський) 

О Визначення можливості впливу конкретних обставин на 

підставі документальних даних 

О Відповідність умовам експлуатації виробів передбаченим 

правилам 

В1 При проведенні судово-товарознавчої експертизи меблів не 

проводиться: 

О Встановлення товарних характеристик товару (конструкція, 

розмірні ознаки) 

О Визначення фізико-хімічних показників якості 

О Причини виникнення дефектів 
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О Вплив наявних дефектів на придатність меблів для 

використання за призначенням 

В1 Якого виду зносу не існує: 

О Фізичного 

О Морального 

О Стан товару, відмінний від середнього 

О Товарного 

В1 При проведенні судової товарознавчої експертизи мобільних 

телефонів не відбувається: 

О Встановлення ринкової вартості 

О Визначення вартості SIM-карти 

О Визначення зносу 

О Визначення залишкової вартості 

В1 Вибірковість приймача мобільного телефону визначається: 

О Наявністю сигналу навіть в місці дуже слабкого сигналу 

О Дальністю зв’язку 

О Чутливістю до більшості радіостанцій 

О Виділенням корисних сигналів з усіх наведених в антені 

сигналів 

В1 Основним методом дослідження при проведення судової 

товарознавчої експертизи взуття є: 

О Органолептичний 

О Вимірювальний 

О Експертний 

О Метод випробування товару 

В1 Іконопис XVIII століття характеризується: 

О Другорядним положенням у системі образотворчого мистецтва 

О Живописом, пов’язаним із Візантією 

О Використанням злегка зеленуватих санкирей при написанні 

ликів 

О Активним освоєнням вітчизняним майстрами 

західноєвропейських традицій 

В1 Дорожче за інші на антикварному ринку цінуються предмети: 

О Модернізму 

О Постмодернізму 

О Середньовіччя 

О Класицизму 
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