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1. ВСТУП
Використання спеціальних знань при розслідуванні та
судовому розгляді справ різних категорій шляхом упровадження найсучасніших досягнень науки і техніки в усі види судочинства має за мету встановлення істини в кримінальних справах. Реалізація норм чинного законодавства, постановка обґрунтованих судових рішень неможлива без забезпечення правосуддя незалежною експертизою. У зв’язку з цим зростає роль судового експерта як незацікавленої, обізнаної особи, яка володіє
спеціальними знаннями і практичними навичками, необхідними
для проведення відповідних експертних досліджень.
Програма навчальної дисципліни розроблена для викладання курсу “Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності: поняття, завдання, різновиди” і охоплює такі теми: “Судово-експертна діяльність, її поняття, структура, завдання та
принципи”, “Поняття судової експертизи”, “Класифікація судових
експертиз”, “Формування нових різновидів судових експертиз”.
У результаті вивчення криміналістичної експертизи в системі судово-експертних досліджень експерти-магістри повинні:
– знати законодавство України про судову експертизу;
теоретичні, процесуальні та організаційні засади провадження
судових експертиз; види судових експертиз та методики їх проведення; процедуру побудови експертних версій та завдань,
визначення шляхів їх перевірки і вирішення, формулювання експертних прогнозів; структуру висновку експерта, порядок оформлення результатів експертних досліджень; недоліки й помилки в
експертній діяльності, засоби їх діагностики й усунення;
– уміти правильно застосовувати на практиці набуті
знання з теорії судової експертизи, виконувати на сучасному
науково-методичному рівні судові експертизи; впроваджувати в
практику судово-експертних установ новітні методики проведення судових експертиз; висувати експертні версії та формулювати експертні прогнози; обирати оптимальні методи дослідження, модифікувати існуючі й розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження; виявляти причини та
умови, які сприяли вчиненню злочинів, розроблювати й реалізовувати різноманітні заходи запобігання їм.
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2. ЗМІСТ
1. Судово-експертна діяльність, її поняття, структура,
завдання та принципи
Поняття судово-експертної діяльності. Спеціальні знання як основа здійснення судово-експертної діяльності. Предмет,
об’єкти, методи та функції судово-експертної діяльності. Завдання та принципи судово-експертної діяльності. Структура
судово-експертної діяльності. Суб’єкти судово-експертної діяльності.
2. Поняття судової експертизи
Поняття судової експертизи. Ґенеза та сучасний стан судової експертизи в Україні. Завдання судової експертизи: ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні, ситуаційні, типові,
конкретні.
3. Класифікації судових експертиз
Види судових експертиз та підстави їх класифікації. Поділ експертиз на класи, роди, види й підвиди. Традиційні й нетрадиційні експертизи: поняття, різновиди, сфера реалізації.
Первісна, повторна, додаткова, комісійна, комплексна експертизи.
4. Формування нових різновидів судових експертиз
Сучасні потреби у формуванні нових різновидів судових
експертиз. Зв’язок теорії і практики при формуванні нових різновидів судових експертиз. Сучасні досягнення науки і техніки
як підґрунтя для формування нових різновидів судових експертиз. Комп’ютерно-технічна експертиза як один із нових різновидів судових експертиз.
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