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                                                              Вступ 

 
Програма вивчення дисципліни вільного  вибору студента «Судові 

експертизи» складена відповідно до освітньої-професійної програми підготовки 

спеціаліста за галуззю знань 08 «Право» спеціальності 081 правознавство. 

      Предметом вивчення навчальної дисципліни за вільним вибором 

студента є засвоєння студентами системи знань, навиків і вмінь які вкрай 

необхідні слідчому, особі яка проводить дізнання, прокурору, судді, адвокату, 

нотаріусу, юристконсульту, працівнику митних органів й органів місцевого 

самоврядування.  

     Навчальна дисципліна за вільним вибором студента  “Судові експертизи” 

допоможе студентам - юристам застосовувати теоретичні знання в практичній 

діяльності з розслідування та розкриття злочинів. 

     Міждисциплінарні зв'язки: 

Дисципліна вільного вибору студента є складовою вивчення 

кримінально-процесуального циклу і пов’язана з такими навчальними 

дисциплінами як кримінальне право, кримінально-процесуальне право, 

криміналістика.  

Програма дисципліни вільного вибору студента складається з таких 

змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1 «Концептуальні основи теорії судової експертизи». 

2. Змістовий модуль 2 «Експертно-криміналістична методика дослідження 

письма та документів». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни за  вільним вибором студента. 

1.1 Мета:- «Судові експертизи» є однією з спеціальних дисциплін 

вільного вибору студента, яку вивчають студенти – юристи всіх форм навчання. 

Вивчення спецкурсу передбачає засвоєння студентами системи знань, навиків і 

вмінь, які вкрай необхідні слідчому, особі яка проводить дізнання, прокурору, 

судді, адвокату, нотаріусу, юристконсульту, працівнику митних органів й 

органів місцевого самоврядування. 

Вивчення “Судові експертизи” допоможе студентам-юристам застосувати 

теоретичні знання в практичній діяльності з розслідування та розкриття 



злочинів. 

         1.2. Завданнями: Навчальна програма передбачає поглиблене засвоєння 

студентами системи знань, навиків і вмінь з використання загальних і 

спеціальних експертно-криміналістичних засобів і методів у правозастосовчому 

процесі (експертиза в конституційному, кримінальному, адміністративному, 

цивільному, митному, податковому, господарському процесах). 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
Знати:  

 
- Концептуальні основи теорії судової експертизи. Сутність 

криміналістичної експертизи; 

- Класифікація, групи та види судових експертиз;  

- Організація підготовки та проведення криміналістичної експертизи; 

- Основи графічної (почеркознавчої) експертизи; 

- Експертно-криміналістична методика дослідження письма; 

- Особливості методики криміналістичного дослідження підпису; 

- Техніко-криміналістичне дослідження документів;  

 

Вміти: 
- застосувати теоретичні знання в практичній діяльності з 

розслідування та розкриття злочинів; 

- висувати слідчі версії, організовувати їх перевірку, планувати 

проведення як окремо судової експертизи, так і інших слідчих дій в їх 

сукупності при розслідуванні конкретного злочину; 

- використовувати досягнення криміналістики, психології, кримінології 

та інших наук з метою розслідування і попередження злочинів. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни за вільним вибором 

студента  
 

    Змістовий модуль 1. Концептуальні основи теорії судової експертизи. 
 
Тема1. Концептуальні основи теорії судової експертизи. Сутність 
криміналістичної експертизи. 
 
Поняття судової експертизи. Роль та значення судової експертизі в 
кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному процесах. 
Предмет і об’єкт судової експертизи. Класифікація завдань судової експертизи. 
Методи судової експертизи. Історія розвитку та система судово-експертних 
установ України. 
 
Тема 2. Класифікація, групи та види судових експертиз. 

 
Особливості призначення криміналістичних експертиз в кримінальному, 
цивільному, господарському, адміністративному процесах. Сучасна 
класифікація судової експертизи. Основна та додаткова експертиза. Комісійна 
та комплексна експертиза.  

 
Тема 3.  Організація підготовки та проведення криміналістичної 
експертизи. 
 
Нормативно-правові основи проведення судової експертизи. Логічні підстави 
формування питань які виносяться на експертизу. Вибір експерта або 
експертної установи захисником. Кримінально-процесуальний статус судового 
експерта. Основні класи судових експертиз. 
 
 
 
Змістовий модуль 2.  Експертно-криміналістична методика дослідження 
письма та документів. 
 
Тема 4.  Основи графічної (почеркознавчої) експертизи. 

 
Історія розвитку експертизи письма і почерку. Загальні та часткові ознаки 
письмової мови. Загальні ознаки почерку. Часткові (індивідуальної) ознаки 
почерку.   

 
Тема 5.  Експертно-криміналістична методика дослідження письма. 

 
Загальні положення. Попередня стадія дослідження письма та почерку. 
Детальне дослідження об’єктів почеркознавчої експертизи. Стадія 
порівняльного дослідження. Оцінка результатів дослідження та формування 
висновку експерта. 

 



Тема 6.  Особливості криміналістичної методики дослідження зміненого 
письма (почерку). 
Природне змінення письма. Навмисне змінення письма. Дослідження 
рукописних текстів виконаних печатними буквами. Дослідження рукописного 
тексту виконаного з перемінною пишучої руки. Дослідження рукописного 
тексту виконаного з використанням наслідуванням почерку другої особи. 
 
Тема 7. Особливості методики криміналістичного дослідження підпису. 

 
Підпис як об’єкт криміналістичного дослідження. Ідентифікаційні ознаки 
підпису: загальні та часткові. Методика дослідження підпису. 

 
Тема 8. Техніко-криміналістичне дослідження документів. 

 
Дослідження бланків документів. Способи підробки відбитків печаток і 
штампів. Криміналістичне дослідження відбитків печаток і штампів.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
Підсумковий контроль з дисципліни «Забезпечення розкриття 

злочинів у сфері економіки» згідно навчального плану здійснюється у 
формі заліку за 100- бальною системою навчання. Відповідно до Положення 
про організацію навчального процесу в Юридичному інституті 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника бали на 
денній формі навчання сумуються за наступною схемою: 
45 балів становить підсумковий бал за семінарські заняття (середній бал * 
5); 5 балів - виконання індивідуального завдання; 50 балів - контрольна 
робота;  

 
 
 
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ. 
Засоби діагностики, що застосовуються при викладанні дисципліни 

«Забезпечення розкриття злочинів у сфері економіки» , можна 
розділити на 2 групи: 

- неадаптивні засоби; 
- адаптивні засоби. 

Неадаптивні засоби: 
- Послідовна вибірка - використовується в основному для 

діагностики самостійної роботи студента та самодіагностики у 
вигляді однакових для всіх завдань. 

- Випадкова вибірка - використовується при написанні модульних 
контрольних робіт і полягає у випадковому виборі для кожного 
студента підбірки декількох завдань приблизно однакового рівня 
складності. 

- Ієрархічна (багаторівнева) вибірка - використовується для 
складання варіантів завдань для складання екзамену і полягає у 
випадковій підбірці для студента завдань декількох рівнів 
складності з різних тем, різних типів тощо. 

Адаптивні алгоритми враховують безліч параметрів моделі студента і / або 
навчального матеріалу і застосовуються під час семінарських занять як правило 
під час усної відповіді студента. Адаптивні методи максимально 
використовують дані з моделі студента (наприклад, рівень підготовленості 
студента, рівень неспокою-тривоги, правильність відповіді та ін.) і / або моделі 
навчального матеріалу (наприклад, взаємозв'язку між окремими питаннями 
теми) і дозволяють організувати контроль індивідуально для кожного студента, 
підтримуючи, наприклад, оптимальний для студента рівень складності 
додаткових запитань або формуючи індивідуальні стратегії контролю з окремої 
теми, змістового модуля чи дисципліни в цілому 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


