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1. В С Т У П
Основними принципами судово-експертної діяльності є
повнота і об’єктивність при проведенні експертного дослідження. У зв’язку з цим зростає роль судового експерта як незацікавленої, обізнаної особи, яка в повному обсязі володіє спеціальними знаннями і практичними навичками, необхідними для
проведення відповідних експертних досліджень, та вміє правильно їх застосовувати під час формулювання експертного висновку. При цьому слід враховувати, що на якості експертного
дослідження, на об’єктивності отриманих доказів негативно позначаються експертні помилки. Ось чому судові експертимагістри мають отримувати теоретичні знання щодо причин,
видів експертних помилок, формувати практичні навички з виявлення, усунення та попередження цих помилок.
Програма навчальної дисципліни “Експертні недоліки
та помилки” охоплює такі теми: “Сутність експертних недоліків
та помилок”, “Причини виникнення експертних помилок та їх
класифікація”, “Діагностування (виявлення) експертних помилок, їх усунення та профілактика”, “Експертні помилки і неправдивий висновок експерта”.
У результаті вивчення експертних недоліків і помилок
судовий експерт-магістр повинен:
– знати законодавство України про судову експертизу;
процесуальне положення, права та обов’язки судового експерта
і спеціаліста; підстави та межі юридичної відповідальності експерта за порушення чинного законодавства; теоретичні, процесуальні та організаційні засади проведення судових експертиз;
види судових експертиз та методики їх проведення; поняття,
види та причини експертних недоліків та помилок; шляхи та засоби виявлення й усунення недоліків і помилок в експертній діяльності; структуру висновку експерта, порядок оформлення
результатів експертних досліджень; можливості та правові засади застосування обчислювальної техніки та автоматизованих
інформаційно-пошукових систем криміналістичного призначення, автоматизованого робочого місця судового експерта; сучасні методи, засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення
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та дослідження слідів та речових доказів; процедуру і порядок
отримання зразків для порівняльного дослідження; правила
застосування лабораторного та іншого обладнання, засади
фінансового і матеріально-технічного забезпечення експертних
установ; основи формальної логіки для здійснення вірної криміналістичної оцінки результатів дослідження та формулювання висновків;
– уміти правильно застосовувати на практиці набуті
знання, уміння і навички з теорії та практики судової експертизи; суворо дотримуватися положень зареєстрованих методик
експертного дослідження; правильно обирати методи дослідження, виходячи із завдань та характеристик об’єктів конкретного дослідження; обробляти отримані результати, аналізувати,
узагальнювати, формулювати експертні висновки за законами
формальної логіки на основі отриманих емпіричних та аналітичних даних; самостійно проводити судово-експертні дослідження, експертні експерименти, складати висновки судового
експерта та спеціаліста відповідно до норм чинного законодавства України; здійснювати математичну обробку отриманих результатів, використовувати сучасну комп’ютерну техніку та інформаційні технології у своїй діяльності з метою підвищення
наукового рівня досліджень і зменшення впливу суб’єктивних
факторів на процес формування висновку; застосовувати сучасні технічні й криміналістичні методи і засоби пошуку, виявлення, фіксації, вилучення всіх видів матеріальних слідів й об’єктів
при провадженні слідчих і судових дій, оперативно-розшукових
заходів.
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2. З М І С Т
1. Сутність експертних недоліків і помилок
Поняття та основні принципи судово-експертної діяльності (законність, незалежність, об’єктивність і повнота дослідження). Особливості діяльності судового експерта під час
проведення судової експертизи. Поняття експертних недоліків і
помилок. Диференціація недоліків, помилок та кримінальнопроцесуальних правопорушень у діяльності судового експерта.
2. Причини виникнення експертних помилок та їх
класифікація
Причини виникнення експертних помилок. Об’єктивні
та суб’єктивні чинники, що зумовлюють виникнення експертних помилок.
Класифікація експертних помилок за процесуальними,
гносеологічними, психологічними і комплексними підставами.
Гносеологічні (логічні і фактичні) і діяльнісні (операційні) експертні помилки. Явні і приховані (латентні), суттєві (несуттєві),
стійкі (нестійкі), якісні (кількісні).
Текст висновку судової експертизи як форма відображення експертних недоліків і помилок (спотворення фактів, міркувань, сприйняття, розуміння, виведень тощо).
3. Діагностування (виявлення) експертних помилок,
їх усунення та профілактика
Діагностування (виявлення) експертних помилок: процедура, суб’єкти, наслідки. Оцінка висновку судової експертизи
слідчим і судом.
Порядок здійснення планового рецензування висновків
судових експертиз із метою попередження експертних помилок.
Використання математичних і кібернетичних методів у
процесі судово-експертного дослідження як засобів підвищення
точності і об’єктивності його результатів та мінімізації експертних помилок.
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4. Експертні помилки і неправдивий висновок
експерта
Поняття неправдивого висновку експерта. Причинний
зв’язок експертних недоліків і помилок з якістю інформації про
факти і обставини кримінальної справи, яка міститься у висновку судового експерта.
Свідоме порушення експертом норм кримінальнопроцесуального законодавства, методів дослідження об’єктів і
вимог експертних методик.
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