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1.  В С Т У П 
 

Реалізація норм чинного законодавства, постановка об-
ґрунтованих судових рішень неможлива без забезпечення пра-
восуддя незалежною, кваліфікованою, такою, що базується на 
передових досягненнях науки і техніки, експертизою. У зв’язку 
з цим зростає роль судового експерта як незаінтересованої, обі-
знаної сторони, яка володіє спеціальними знаннями і практич-
ними навичками, необхідними для проведення відповідних екс-
пертних досліджень. Зазначене зумовлює потребу в активізації 
підготовки висококваліфікованих експертів. 

Навчальна дисципліна “Експертна профілактика” вклю-
чає такі теми: “Експертна профілактика: поняття, значення, фо-
рми”, “Процесуальна форма експертної профілактики”, “Не-
процесуальна форма експертної профілактики”, “Стадії реалі-
зації експертної профілактики”, “Форми відображення резуль-
татів експертної профілактики та шляхи підвищення її ефектив-
ності”, “Взаємозв’язок профілактики та прогнозування у судо-
вій експертизі”. 

У результаті вивчення судовий експерт-магістр повинен: 
знати 
– законодавство України про судову експертизу; 
– теоретичні, процесуальні та організаційні засади про-

вадження судових експертиз; 
– види судових експертиз та методики їх проведення; 
– процедуру побудови експертних версій та завдань, ви-

значення шляхів їх перевірки і вирішення, формулювання екс-
пертних прогнозів; 

– структуру висновку експерта, порядок оформлення ре-
зультатів експертних досліджень; 

– недоліки і помилки в експертній діяльності, засоби їх 
діагностики і усунення;  

– процедуру і порядок отримання зразків для порівняль-
ного дослідження (вільних, умовно вільних, експериментальних);  

– форми і методи профілактичної роботи судового екс-
перта з виявлення й усунення умов, що сприяють вчиненню 
злочинів; 
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– основи дидактики й методики проведення семінарів з 
співробітниками правоохоронних органів; 

уміти  
– правильно застосовувати на практиці набуті знання з 

теорії судової експертизи, проводити на сучасному науково-
методичному рівні судові експертизи; 

– формулювати й вирішувати завдання, що виникають у 
ході судово-експертної діяльності і потребують поглиблених 
спеціальних професійних знань;  

– висувати експертні версії та формулювати експертні 
прогнози; 

– обробляти отримані результати, аналізувати, узагаль-
нювати, формулювати експертні висновки на основі отриманих 
емпіричних та аналітичних даних; 

– представляти підсумки здійсненої дослідницької робо-
ти у вигляді висновків, звітів, довідок, оформлених відповідно 
до вимог чинного законодавства; 

– виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню 
злочинів, а також інших правопорушень, розроблювати і реалі-
зовувати різноманітні заходи їх попередження; 

– 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 досудо-
вого слідства; 

– аналізувати рівень використання судово-експертних 
засобів і методів у цивільних, кримінальних, а також справах 
про адміністративні правопорушення, здійснювати у взаємодії 
зі слідчими, дізнавачами, особами й органами, що розглядають 
справи про адміністративні правопорушення, заходи щодо під-
вищення їхньої ефективності; 

– готувати огляди щодо використання технічних засобів 
і методів у слідчій і судовій практиці, виявленні й запобіганні 
злочинам і правопорушенням у конкретному регіоні; 

– надавати допомогу прокурорам, слідчим, дізнавачам, 
оперативним працівникам у використанні техніко-криміна-
лістичних методів і засобів у розкритті, розслідуванні та запобі-
ганні злочинам.  
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З М І С Т 
 

1. Експертна профілактика: поняття, значення, форми 
 
Поняття експертної профілактики, її розвиток та стано-

влення. Завдання та основні принципи експертної профілакти-
ки. Місце та роль експертної профілактики у попередженні 
правопорушень (злочинів). Правова регламентація експертної 
профілактики. Форми реалізації експертної профілактики. 

 
2. Процесуальна форма експертної профілактики 

 
Сутність процесуальної форми експертної профілактики 

та її основні напрями. Компетенція експертів під час проведен-
ня досліджень щодо вирішення питань профілактичного харак-
теру. Експертна ініціатива профілактичної спрямованості. 
Участь експерта (як спеціаліста) при проведенні слідчих дій.  

 
3. Непроцесуальна форма експертної профілактики 
 
Сутність непроцесуальної форми експертної профілак-

тики та її основні напрями. Довідково-консультаційна діяль-
ність. Узагальнення та аналіз експертної практики за: 
об’єктами, територіальною ознакою, окремими категоріями та 
групами правопорушень. Особливості проведення теоретичних 
та експериментальних досліджень. Участь експерта у прове-
денні профілактичних заходів. Вивчення та узагальнення прак-
тики застосування криміналістичних засобів та методів.  

 
4. Стадії реалізації експертної профілактики 

 
Виявлення обставин, що мають значення для профілак-

тики правопорушень (злочинів). Розробка та обґрунтування 
профілактичних пропозицій. Впровадження розроблених про-
філактичних пропозицій. З’ясування  процесу реалізації профі-
лактичних пропозицій. 
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5. Форми відображення результатів експертної  
профілактики та шляхи підвищення її ефективності 

 
Експертні рекомендації та їх види. Особливості викла-

дення профілактичних рекомендацій у висновку експерта, пові-
домленні та листі. Критерії оцінки експертних рекомендацій. 
Основні напрями підвищення ефективності експертної профі-
лактики. Недоліки в експертній профілактичній роботі та шля-
хи їх усунення. 

 
6. Взаємозв’язок профілактики та прогнозування у судовій 

експертизі 
 

Поняття експертного прогнозування. Основи експертно-
го прогнозування. Взаємозв’язок  експертної профілактики та 
прогнозування при встановленні обставин, що сприяють вчи-
ненню правопорушення (злочину), та розроблення заходів щодо 
їх усунення. 
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