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1.

ВСТУП

Реалізація норм чинного законодавства, винесення обґрунтованих судових рішень неможливе без забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою, такою що базується на
передових досягненнях науки і техніки, 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. Серед напрямів підготовки експертів особливого значення набувають знання, спрямовані на формування
вмінь і складання висновку експерта. Зазначене зумовлює потребу в активізації підготовки висококваліфікованих експертів
саме з цього напряму.
Навчальна дисципліна “Експертний висновок” є необхідною в програмі підготовки професійних експертів і включає
до себе такі теми: “Висновок експерта: сутність, структура,
зміст”, “Форми і види висновків експерта”, “Висновок експерта
як джерело доказів”, “Процедура складання експертного висновку як результату експертного провадження”, “Повідомлення
про неможливість надання висновку”, “Порядок оцінки висновку експерта та його наслідки”.
У результаті вивчення судової експертизи судовий експерт-магістр п о в и н е н:
з н а т и законодавство України про судову експертизу;
– теоретичні, процесуальні та організаційні засади провадження судових експертиз;
– процедуру побудови експертних версій та завдань, визначення шляхів їх перевірки і вирішення, формулювання експертних прогнозів;
– структуру висновку експерта, порядок оформлення результатів експертних досліджень;
– форми і види висновків експерта;
– процедуру складання експертного висновку як результату експертного провадження;
– порядок оцінки висновку експерта та його наслідки.
– підстави та межі юридичної відповідальності експерта
за порушення чинного законодавства;
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у м і т и правильно застосовувати на практиці набуті
знання з теорії судової експертизи, виконувати на сучасному
науково-методичному рівні судові експертизи;
– висувати експертні версії та формулювати експертні
прогнози;
– обробляти отримані результати, аналізувати, узагальнювати, формулювати експертні висновки на основі одержаних
емпіричних та аналітичних даних;
– представляти підсумки здійсненої дослідницької роботи у вигляді висновків, звітів, довідок, оформлених відповідно
до вимог чинного законодавства;
– вести бібліографічну роботу із залученням сучасних
інформаційних технологій;
– надавати фахові консультації та іншу інформаційну
допомогу з питань дослідження та оцінки матеріальних
об’єктів, явищ та процесів, що стосуються обставин справ, які
перебувають у провадженні судів, органів дізнання та досудового слідства;
– готувати огляди щодо використання технічних засобів
і методів у слідчій і судовій практиці, виявленні й запобіганні
злочинів і правопорушень у конкретному регіоні;
– проводити попередні дослідження матеріальних
об’єктів і слідів, речових доказів з метою з’ясування підстав для
порушення кримінальної справи, висування версій про природу,
походження об’єкта, встановлення даних про особистість підозрюваної особи.
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2.

ЗМІСТ

І. Висновок експерта: сутність, структура, зміст
Поняття та сутність висновку експерта як єдиного процесуального документа. Складові частини експертного висновку та їх зміст (вступна, дослідницька, заключна). Нормативні
акти, що регламентують зміст висновку експерта. Вимоги, які
ставляться до формулювання висновків експертів.

ІІ. Форми і види висновків експерта
Види висновків експерта (однозначні, альтернативні,
умовні, безумовні, позитивні, негативні). Висновки про тотожність або про групову належність об’єкта. Форми викладань висновків експерта (категорична, ймовірна). Значення і роль категоричних та ймовірних висновків експерта в судово-слідчій
практиці.

ІІІ. Висновок експерта як джерело доказів
Висновок експерта як самостійне джерело доказів, передбачених у КПК України (ч.2 ст. 65, 75). Доказова цінність
висновків експерта. Специфічні риси висновку, зумовлені його
сутністю, в порівнянні з іншими доказами. Значення висновку
експерта на різних стадіях розслідування.

ІV. Процедура складання експертного висновку
як результату експертного провадження
Процесуальні вимоги до оформлення результатів дослідження та його реквізити. Особливості складання висновків при
проведенні первинної, повторної, додаткової, комісійної та
комплексної експертизи. Оформлення додатків до висновку експерта (фототаблиць, креслень, схем, діаграм тощо).
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V. Повідомлення про неможливість надання висновку
Підстави для повідомлення про неможливість надання
висновку. Зміст та структура повідомлення про неможливість надання висновку. Процесуальні вимоги щодо оформлення повідомлення. Процесуальні наслідки складання експертом повідомлення про неможливість надання висновку.

VІ. Порядок оцінки висновку експерта та його наслідки
Загальні підстави здійснення оцінки висновку як доказу
слідчим (судом). Зіставлення висновку експерта з іншими зібраними в справі доказами, визначення місця й значення кожного
встановленого факту в системі доказів і оцінка висновку в цілому. Одержання роз’яснень або доповнень по отриманому висновку. Розгляд питання про призначення додаткової або повторної
експертизи. Встановлення відповідності висновків експерта іншим доказам у справі як необхідний етап оцінювання кожного
висновку. Особливості оцінки результатів різних експертиз щодо
одного й того ж об’єкта. Негативна оцінка суб’єктами доказування висновку експерта: процедура, наслідки.
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