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1 . Особливості застосування норм Кримінально-процесуального Кодексу України при 
проведенні судово-медичних експертиз: проблеми та можливості.
1.1 Порядок призначення та проведення судово-медичних експертиз
1.2 Порядок вилучення речових доказів біологічного походження під час проведення судово-
медичних експертиз ,
1.3 Поняття «спеціаліст» з судово-медичної експертизи, та його роль в кримінальному 
процесі

2. Правила судово-медичного ви танення с іл пеня т я ж к о с т і  тілесних ушкоджень:
2.1. Визначення тілесних ушкоджень;
2.2. Ступені тяжкості тілесних ушкоджень згідно з КК України та правила їх визначення 
Відповіді на питання

3. "Стамбульський протокол ООН" - стан та перспективи застосування в Україні.
2.1 Поняття про «Стамбульський протокол ООН»
2.2. Особливості фіксації тілесних ушкоджень згідно із «Стамбульським протоколом ООН»
2.3. Досвід використання «Стамбульського протоколу» в Україні та інших країнах світу. 
Відповіді на питання

4. Можливості адвокатів при фіксації ушкоджень під час захис ту прав потерпілих у 
масових заворушеннях та жертв поліцейського насильства.
3.1 Особливості фіксації тілесних ушкоджень у потерпілих підчас масових заворушень, за 
умови відсутності або бездіяльності правоохоронних органів
3.2. Особливості фіксації тілесних ушкоджень у жертв поліцейського насильства, що 
перебувають на волі
3.3. Особливості фіксації тілесних ушкоджень у жертв поліцейського насильства, що 
перебувають у місцях позбавлення волі.
Відповіді на питання

ДОПОВІДАЧ : Голова Київського регіонального осередку Асоціації судових медиків 
України, к.мед.н. Зарицький Геннадій Аркадійович



ІТ. Економічні експертизи і дослідження та їх практичне використання в адвокатській 
практиці
1 .Експертні дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку та звітності
1.1 .Дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності. Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань (коментар) та типові помилки при формуванні питань при призначені 
економічних судових експертиз та досліджень пов’язаних з дослідженням документів 
бухгалтерського обліку та звітності. Необхідні документи для економічних досліджень. 
Приклади з практики, Поради щодо правильного формулювання питань.
1 Д.Досліджепня документів податкового обліку та звітності. Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань (коментар). Необхідні документи для дослідження і отримання 
обгрунтованого висновку судового експерта та практика використування таких досліджень в 
судовому процесі. Приклади.
Відповіді на питання.

2,Досліджсння документів про економічну діяльність підприємств і організацій.
2.1 .Орієнтовний перелік вирішуваних питань (коментар). Як правильно сформувати питання 
щодо призначення судово-економічних експертиз за наслідками перевірок підприємств та 
організацій різної форми власності фінансовими та податковими органами. Необхідні 
документи. Приклади. Поради.
2.2.Основи і нормативні документи на підставі яких проводяться судово-економічні 
експертизи та дослідження (коментар).
Відповіді на питання.
ДОПОВІДАЧ: судовий експерт, стаж експертної роботи 16 років, Свідоцтва № 1122 про 
присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення судових економічних 
експертиз за спеціальністю 11.1-дослідження документів бухгалтерського, податкового 
обліку і звітності, 11,2-дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 
організацій, 11.3-дослідження документів фінансово-кредитних операцій виданого 
29.05.2007р. Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції 
України, аудитор, арбітражний управляючий - Пилипенко Валентин Вікторович

Слухачі семінару отримують довідку та мають змоіу отримати витяги з 
законодавчих актів і інструкцій за темою семінару направивши повідомлення на
е-таіі: азкоЬ.еІз@§таіІ.сот.

Примітка: керівництво семінаром-практикумом зачитає за собою право доповнювати, 
змінювати перелік доповідачів та розширювати коло питань що розглядаються.


