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1.

ВСТУП

Реалізація норм чинного законодавства, постановка обґрунтованих судових рішень неможлива 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. Зазначене зумовлює потребу в активізації підготовки висококваліфікованих експертів.
Мета судової експертології – відобразити свою загальну
теорію й історію розвитку, специфіку пізнавальної праці експерта, методологію експертних досліджень і концептуальні напрямки їх загального розвитку.
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;
– види судових експертиз та методики їх проведення;
– структуру висновку експерта, порядок оформлення результатів експертних досліджень;
– процесуальне положення й зміст діяльності експерта і
спеціаліста;
– систему експертних установ України та зарубіжних
держав, їх правовий статус, завдання і функції, організацію діяльності;
– вітчизняний і міжнародний досвід організації судовоекспертної діяльності;
у м і т и : правильно застосовувати на практиці набуті
знання з теорії судової експертизи, виконувати на сучасному
науково-методичному рівні судові експертизи;
– суворо дотримуватися положень зареєстрованих методик експертного дослідження, розробляти і впроваджувати в
практику судово-експертних установ новітні методики проведення судових експертиз;
3

– формулювати й вирішувати завдання, що виникають у
ході судово-експертної діяльності і потребують поглиблених
спеціальних професійних знань;
– висувати експертні версії та формулювати експертні
прогнози;
– обирати методи дослідження, модифікувати існуючі й
розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження;
– обробляти отримані результати, аналізувати, узагальнювати, формулювати експертні висновки на основі отриманих
емпіричних та аналітичних даних;
– вести бібліографічну роботу із залученням сучасних
інформаційних технологій;
– застосовувати для самостійної дослідницької діяльності набуті теоретичні знання та навички роботи з технічними
засобами;
– виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню
злочинів, а також інших правопорушень, розробляти та реалізовувати різноманітні заходи їх попередження.
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2.

ЗМІСТ

І. Поняття судової експертології та її місце
в системі наукового знання
Передумови формування судової експертології. Наукові
основи судової експертології. Поняття судової експертології.
Місце судової експертології в системі наукового знання.

ІІ. Система судової експертології та її завдання
Система судової експертології. Поняття загальної теорії
судової експертології. Завдання судової експертології. Класифікація експертних завдань.

ІІІ. Об’єкт і предмет судової експертології
Об’єкт судової експертології. Об’єкти судової експертизи. Предмет судової експертології. Предмет судової експертизи.

ІV. Суб’єкти загальної теорії судової експертології
Види суб’єктів судово-експертної діяльності. Суб’єкт
судової експертизи. Обов’язки та права судового експерта. Взаємодія експерта з правоохоронними органами.

V. Криміналістична ідентифікація як методологічна
основа судової експертології
Загальнонаукова природа ідентифікації. Поняття криміналістичної ідентифікації. Класифікація об’єктів криміналістичної ідентифікації, ідентифікація багаточисельних об’єктів (цілого за частинами). Загальні принципи методики експертного
ідентифікаційного дослідження. Значення криміналістичної
ідентифікації для судової експертології.
5

VІ. Методи судової експертології
Поняття методу судової експертизи. Наукова обґрунтованість експертних методів. Класифікація методів судової
експертології. Поняття методики судової експертизи.

VІІ. Функції судової експертології
Види функцій судової експертології. Методологічна
функція. Пояснювальна функція. Систематизуюча функція.
Прогностична функція.

VІІІ. Окремі вчення в структурі судової експертології
Різновиди окремих вчень. Вчення загальної теорії експертології. Вчення, які є основою розроблення наукових методик
окремих видів судових експертиз.
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