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1.  В С Т У П 
 

Розбудова незалежної держави базується на впрова-

дженні норм чинного законодавства, постановці та виконанні 

обґрунтованих судових  рішень. Велике значення при вказаних 

процесах має проведення судових  експертиз як одне з джерел 

доказів у судочинстві, що вказує на значну роль судового екс-

перта як незацікавленої особи, яка має відповідні спеціальні пі-

знання в тій чи іншій галузі науки та техніки, володіє практич-

ними навичками при проведенні відповідних експертиз. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Правові 

та організаційні засади призначення і проведення судових екс-

пертиз” судові експерти-магістри  п о в и н н і: 

з н а т и: 

– законодавство України про судову експертизу;  

– теоретичні, процесуальні та організаційні засади про-

вадження судових експертиз; види судових експертиз та мето-

дики їх проведення;  

– структуру висновку експерта, порядок оформлення ре-

зультатів експертних досліджень;  

– процесуальне положення та зміст діяльності експерта 

та спеціаліста;  

– підстави та межі юридичної відповідальності експерта 

за порушення чинного законодавства;  

– систему експертних установ України, правовий статус, 

завдання і функції, організацію діяльності;  

– вітчизняний і міжнародний досвід організації судово- 

експертної діяльності;  

– можливості застосування обчислювальної техніки та 

автоматизованих інформаційно-пошукових систем криміналіс-
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тичного призначення, автоматизованого робочого місця судо-

вого експерта; 

у м і т и: 

– правильно застосовувати на практиці набуті знання з 

теорії судової експертизи;  

– виконувати на сучасному науково-методичному рівні 

судові експертизи; дотримуватися положень зареєстрованих 

методик експертних досліджень;  

– розробляти і впроваджувати в практику судово-

експертних установ новітні методики проведення експертиз; 

– представляти підсумки здійсненої дослідницької робо-

ти у вигляді висновків, звітів, довідок;  

– застосовувати для дослідницької діяльності теоретичні 

знання та навички роботи з технічними засобами;  

– застосовувати основи математизації, комп’ютерні тех-

нології для моделювання та відтворення обставин подій. 
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2.  З М І С Т 
 

І. Правові підстави призначення та проведення  
судової експертизи 

 

Процесуальна регламентація призначення та проведення 
судових експертиз. Закон України “Про судову експертизу”. Ін-
струкція “Про порядок призначення та проведення експертиз в 
Україні”. 

 

ІІ. Система судово-експертних установ в Україні 
 

Система експертних установ України. Правові засади 
функціонування експертних установ. Структура експертних 
установ (відділи, лабораторії).  

 

ІІІ. Порядок призначення судових експертиз 
 

Поняття, особливості призначення та організації первісної, 
повторної, додаткової, комісійної, комплексної експертизи. Струк-
тура та порядок складання постанови (ухвали) про призначення  
експертизи. Особливості формування запитань. Види зразків. По-
рядок відбирання зразків та відправлення їх на експертизу.  

 

ІV. Організаційно-інформаційне забезпечення  
проведення судових експертиз 

 

Види та форми організаційно-інформаційного забезпе-
чення проведення судових експертиз. Структура та зміст. Особ-
ливості використання сучасних експертних технологій та екс-
пертних методик. Значення автоматизованого робочого місця 
судового експерта (АРМСЕ). 

 

V. Основи математизації та комп’ютеризації  
провадження експертних досліджень 

 

Математизація та комп’ютеризація як нові напрями прова-
дження судових експертиз та отримання максимально об’єктив-
них результатів. Правові підстави та особливості їх застосування. 
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