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Перелік питань які виносяться до здачі заліку  

1. Поняття спеціальних знань у судочинстві. 

2. Спеціальні знання та проблеми їх застосування в процесі доказування 

3. Форми використання спеціальних знань. Участь спеціаліста та 

консультанта у різних видах процесу. 

4. Поняття судової експертизи.  

5. Норми Конституції та Закону України „” Про судову експертизу” щодо 

основних питань здійснення судово-експертної діяльності. 

6. Роль та значення судової експертизі в кримінальному, цивільному, 

господарському, адміністративному процесах.  

7. Роль і місце судової експертизи в боротьбі із злочинністю 

8. Предмет судової експертизи. 

9. Об’єкт судової експертизи   

10. Класифікація завдань судової експертизи.  

11. Методи судової експертизи. 

12. Права судового експерта. 

13. Обов’язки судового експерта 

14. Відповідальність судового експерта 

15. Допит експерта 

16. Упаковка і транспортування окремих видів об’єктів експертизи. 

17. Історія розвитку та система судово-експертних установ України. 

18. Особливості призначення криміналістичних експертиз в кримінальному, 

цивільному, господарському, адміністративному процесах.  

19. Сучасна класифікація судової експертизи.  

20. Основна та додаткова експертиза.  

21. Комісійна та комплексна експертиза.  

22. Основні класи судових експертиз 

23. Підстави призначення судово-криміналістичної експертизи.  

24. Логічні підстави формування питань які виносяться на експертизу.  

25. Вибір експерта або експертної установи захисником.  

26. Процесуальний статус судового експерта 



27. Історія розвитку експертизи письма і почерку.  

28. Загальні та часткові ознаки письмової мови.  

29. Загальні ознаки почерку.  

30. Часткові (індивідуальної) ознаки почерку.   

31. Загальні положення.  

32. Попередня стадія дослідження письма та почерку. 

33. Детальне дослідження об’єктів почеркознавчої експертизи.  

34. Стадія порівняльного дослідження.  

35. Оцінка результатів дослідження та формування висновку експерта. 

36. Природне змінення письма.  

37. Навмисне змінення письма.  

38. Дослідження рукописних текстів виконаних печатними буквами.  

39. Дослідження рукописного тексту виконаного з перемінною пишучої 

руки.  

40. Дослідження рукописного тексту виконаного з використанням 

наслідування почерку другої особи. 

41. Підпис як об’єкт криміналістичного дослідження.  

42. Ідентифікаційні ознаки підпису: загальні та часткові.  

43. Методика дослідження підпису. 

44. Дослідження бланків документів.  

45. Способи підробки відбитків печаток і штампів.  

46. Криміналістичне дослідження відбитків печаток і штампів.  

 

 


