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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. Зазначене зумовлює потребу в активізації підготовки висококваліфікованих експертів.
Навчальна дисципліна “Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма” є необхідною в програмі підготовки професійних експертів, оскільки розглядає основні вимоги, що висуваються до таких осіб, їх права, обов’язки і відповідальність.
У результаті вивчення дисципліни судовий експертмагістр повинен
знати:
– положення законодавства України, в яких закріплені
вимоги, що висуваються до судового експерта, підстави і порядок набуття правового статусу судового експерта, його права,
обов’язки, правові гарантії, юридичну відповідальність, підстави для відводу;
– зміст понять: “спеціальні знання”, “судовий експерт”,
“професіограма судового експерта”, “незалежність судового експерта”, “експертна ініціатива”;
– теоретичні, процесуальні та організаційні засади професійної діяльності судового експерта;
– категорії судових експертів; правовий статус керівника судово-експертної установи;
– порядок атестації судових експертів та присвоєння
кваліфікації судового експерта;
– психологічні засади діяльності судового експерта, негативні чинники, що впливають на ефективність професійної
діяльності експерта;
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уміти:
– правильно застосовувати в своїй професійній діяльності набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства;
– чітко дотримуватися вимог, які висуваються до судового експерта;
– сумлінно ставитися до виконання професійних обов’язків судового експерта у цивільних, кримінальних, а також
справах про адміністративні правопорушення;
– постійно підвищувати рівень своїх професійних знань
та вдосконалювати практичні навички;
– обробляти отримані результати, аналізувати, узагальнювати, формулювати експертні висновки на основі отриманих
емпіричних та аналітичних даних;
– надавати фахові консультації та іншу інформаційну
допомогу з питань дослідження та оцінки матеріальних
об’єктів, явищ та процесів, які стосуються обставин справ, що
перебувають у провадженні судів, органів дізнання та досудового слідства;
– надавати допомогу прокурорам, слідчим, оперативним
працівникам у використанні техніко-криміналістичних методів
і засобів у розкритті й розслідуванні злочинів, у висуванні слідчих версій, відібранні зразків для порівняльного дослідження,
формулюванні питань експерту.
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ЗМІСТ
1. Поняття судового експерта
Поняття спеціальних знань. Співвідношення понять:
обізнана особа, спеціаліст, експерт. Поняття судового експерта.
Функції судового експерта. Правове регулювання судовоекспертної діяльності. Особи, які можуть бути судовими експертами. Вимоги, які висуваються до судового експерта.
Категорії експертів; експерти державних та недержавних спеціалізованих установ, представники неекспертних установ, приватні експерти та інші спеціалісти. Особи, які не можуть бути судовими експертами.
2. Професійні та кваліфікаційні вимоги
до судового експерта
Підготовка судових експертів. Місце навчальної дисципліни “Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма” у підготовці судового експерта. Атестація судових експертів. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта.
Кваліфікаційні класи. Експертно-кваліфікаційні комісії: склад і
повноваження. Порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта. Основні види судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація
судового експерта працівникам Експертної служби МВС України. Державний Реєстр атестованих судових експертів. Підстави
і порядок позбавлення фахівців кваліфікації судового експерта.
3. Правовий статус судового експерта
Права судового експерта. Гарантії прав судового експерта. Незалежність судового експерта. Експертна ініціатива. Використання експертом матеріалів справи. Обов’язки судового
експерта. Роз’яснення прав і обов’язків судовому експерту.
Процесуальний статус судового експерта. Процесуальні
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форми залучення судового експерта: судова експертиза, допит
судового експерта, участь експерта у проведенні слідчих дій,
одержанні зразків для експертного дослідження. Експерткриміналіст: завдання та форми участі у кримінальному провадженні. Експертна присяга. Попередження експерта про відповідальність.
Обмеження та заборони в діяльності судового експерта.
Відповідальність судового експерта: дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна. Контроль за діяльністю судового експерта. Підстави, умови й порядок притягнення судового експерта до відповідальності. Підстави для відводу судового
експерта.
Керівник судово-експертної установи: функції та повноваження, кваліфікаційні вимоги.
4. Компетенція судового експерта
Сфера діяльності судового експерта. Спеціалізація експерта. Межі діяльності судового експерта. Об’єктивна компетенція
та компетентність судового експерта. Обсяг компетенції експертів при проведенні комплексної експертизи. Кваліфікаційні характеристики посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України. Посадова інструкція судового експерта: структура і зміст.
5. Професіограма судового експерта
Поняття та структура професіограми судового експерта.
Експертна етика. Завдання та мотиви професійної експертної
діяльності. Професійні якості, здібності, знання та навички. Експертний досвід. Ділові та моральні якості судового експерта.
Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності судового експерта.
Напрями діяльності експерта-працівника державної
спеціалізованої установи. Науково-дослідницька, методична,
профілактична, навчальна діяльність судового експерта. Науко6

ва організація праці судового експерта. Нормативи та обсяг експертного навантаження. Організація робочого часу та робочого місця судового експерта. Автоматизація діяльності експерта.
6. Психологія судово-експертної діяльності
Психологічні засади пізнавальної діяльності судового
експерта. Психологічні основи та етапи формування внутрішнього переконання судового експерта, прийняття рішень експертом. Негативні впливи на діяльність судового експерта. Професійна деформація судового експерта, конформність, упередженість, сугестія.
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