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1. ВСТУП
Судово-почеркознавча та судово-авторознавча експертизи традиційно є одними із найпоширеніших видів криміналістичних експертиз у будь-якому судочинстві – кримінальному,
цивільному, господарському тощо. Письмовий документ – основне джерело юридично значущої інформації, складання та
оформлення якого тягне настання певних правових наслідків.
Особливого значення набуває подальший процес удосконалення наукових методик дослідження ідентифікаційних ознак почерку та писемної мови, за допомогою яких стає можливим
встановлення важливих соціально-біографічних, психофізіологічних, демографічних та інших ознак певної особи.
У результаті вивчення курсу “Почеркознавча та авторознавча експертиза” судовий експерт-магістр повинен
знати:
– законодавство України, що регулює порядок проведення почеркознавчої та авторознавчої експертиз;
– теоретичні, процесуальні та організаційні засади провадження почеркознавчої та авторознавчої експертиз;
– типові експертні версії та завдання почеркознавчого
та авторознавчого досліджень;
– вітчизняний та міжнародний досвід проведення зазначених видів експертиз;
– організацію й ведення експертно-криміналістичних
карток і колекцій;
– засади фінансового та матеріально-технічного забезпечення лабораторій з проведення судово-почеркознавчих та
судово-авторознавчих досліджень;
вміти:
– застосовувати при проведенні почеркознавчої та авторознавчої експертиз набуті знання з теорії судової експертизи;
– проводити дослідження на сучасному науково-методичному рівні;
– суворо дотримуватися положень зареєстрованих методик почеркознавчої та авторознавчої експертиз;
– формулювати та вирішувати завдання, що виникають
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в процесі проведення певних досліджень та потребують поглиблених спеціальних знань;
– висувати експертні версії й формулювати експертні
висновки за конкретними обставинами судово-почеркознавчої
та судово-авторознавчої експертиз;
– обирати методи дослідження, модифікувати існуючі й
розробляти нові методи відповідно до завдань конкретного дослідження;
– обробляти отримані результати, аналізувати, узагальнювати, формулювати експертні висновки на основі отриманих
емпіричних та аналітичних даних;
– формулювати підсумки здійсненої дослідницької роботи у вигляді висновків, звітів та довідок, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства;
– вести бібліографічну роботу із залученням сучасних
інформаційних технологій;
– застосовувати для самостійної дослідницької діяльності набуті теоретичні знання та навички роботи з технічними
засобами;
– надавати фахові консультації та іншу інформаційну
допомогу з питань дослідження й оцінки матеріальних об’єктів,
явищ та процесів, що стосуються обставин справ, які перебувають у провадженні судів, органів дізнання та досудового
слідства;
– вести експертні картотеки й колекції;
– аналізувати рівень використання експертних засобів і
методів у кримінальних справах, здійснювати у взаємодії зі
слідчими та дізнавачами заходи щодо підвищення їх ефективності.
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2. ЗМІСТ
Т е м а 1. Судове почеркознавство: поняття, методи
та система
Поняття та предмет судового почеркознавства як різновиду судово-експертних досліджень. Наукові засади судового
почеркознавства. Методи, завдання та система судового почеркознавства. Становлення та розвиток судового почеркознавства: сучасний стан проблеми.
Т е м а 2. Письмо як засіб комунікаційного спілкування
особи
Поняття письма та його криміналістичне значення. Топографічні ознаки письма. Поняття писемної мови. Класифікація ознак писемної мови.
Т е м а 3. Почерк як об’єкт криміналістичного дослідження
Поняття почерку як функціонально-динамічного комплексу навичок особи. Властивості почерку та підстави класифікації його ознак. Ознаки почерку (загальні, окремі). Психофізіологічні засади дослідження почерку. Особливості дослідження цифрових записів.
Т е м а 4. Загальна методика судово-почеркознавчого
дослідження
Поняття та завдання судово-почеркознавчої експертизи.
Об’єкти почеркознавчого дослідження та їх види. Стадії експертного дослідження. Структура та зміст висновку експертапочеркознавця. Види висновків.
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Т е м а 5. Процесуальні та організаційні засади
призначення судово-почеркознавчої експертизи
Загальні правила огляду документів при призначенні
судово-почеркознавчого дослідження. Особливості відібрання
та зберігання зразків для порівняльного експертного дослідження. Логічні засади формулювання запитань експертупочеркознавцю. Структура постанови про призначення судовопочеркознавчої експертизи. Правовий статус експерта-почеркознавця.
Т е м а 6. Загальні правила оцінки висновку
почеркознавчої експертизи
Оцінка висновку судово-почеркознавчої експертизи
суб’єктами доказування. Процесуальні й тактичні засоби дослідження та перевірки висновку експерта-почеркознавця. Допит
експерта-почеркознавця. Тактичні засади використання можливостей судово-почеркознавчої експертизи при розслідуванні
злочинів.
Т е м а 7. Особливості дослідження підпису
Підпис особи як посвідчувальний засіб. Види підписів.
Ідентифікаційні ознаки підпису (загальні й окремі). Навмисні
зміни підпису особи, їх ознаки та засоби виявлення. Процесуальні й тактичні особливості відібрання зразків для дослідження
підпису особи. Особливості дослідження електронних цифрових підписів.
Т е м а 8. Судово-авторознавча експертиза
Судово-авторознавча експертиза як різновид судовоекспертних досліджень. Предмет та завдання судово-авторознавчої експертизи. Об’єкти експертного дослідження. Процесуальний порядок призначення судово-авторознавчої експертизи.
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Т е м а 9. Методика проведення судово-авторознавчої
експертизи
Підстави для проведення судово-авторознавчої експертизи. Логічні засади формулювання запитань експерту. Значення та види зразків для порівняльного авторознавчого дослідження. Процесуальні й тактичні особливості відібрання зразків
для авторознавчої експертизи. Стадії авторознавчого дослідження. Експертні програми судово-авторознавчої експертизи.
Особливості методики встановлення місця формування мовних
навиків української писемної мови автора документа. Особливості методики встановлення освітнього рівня автора документа.
Т е м а 10. Сучасні наукової тенденції
судово-авторознавчих досліджень
Судове авторознавство як система знань. Теоретичні та
методичні засади судового авторознавства. Види судовоавторознавчих досліджень. Методи судово-авторознавчого дослідження (лінгвістичні, психолого-лінгвістичні, соціологічні,
логіко-психологічні, математичні). Тенденції розвитку судовоавторознавчих досліджень.
Т е м а 11. Висновки судово-авторознавчного
дослідження
Особливості формулювання висновку експерта-авторознавця. Види висновків авторознавчого дослідження. Оцінка
висновку судово-авторознавчої експертизи. Засоби дослідження
та перевірки висновку судово-авторознавчого дослідження.
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