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ВСТУП 

Програму навчальної дисципліни «Судове почеркознавство» розроблено 

відповідно до освітньо - професійної програми підготовки бакалавр, 

спеціальності «Правознавство» 6.030401. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових положень 

судового почеркознавства, а також розроблені на їх основі прийоми, 

засоби та методи, які використовуються при дослідженні 

найрізноманітніших почеркових об’єктів. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Судове 

почеркознавство»  займає провідне місце у структурно – логічній схемі 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр, оскільки є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних 

наук філософії, логіки, криміналістики, кримінального процесу, теорія 

судової експертизи,  криміналістична фотографія та відеозапис, науково-

дослідна фотографія, технічні засоби криміналістичних досліджень, 

«Почеркознавча експертиза». 

Програма навчальної дисципліни «Судове почеркознавство» має 

один розділ. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладення навчальної дисципліни «Судове почеркознавство» 

є: набуття курсантами знань, умінь і навичок для здійснення професійної 

діяльності, направленої на формування і активний розвиток навиків та 

умінь застосування працівником Експертної служби спеціальних знань при 

проведенні почеркознавчих досліджень; формування у курсантів знань 

стосовно теоретичних та наукових основ судового почеркознавства і 

вироблення умінь та навичок виявлення ознак почерку при дослідженні 

найрізноманітніших почеркових об’єктів. 

Навчання майбутнього експерта - почеркознавця має бути спрямоване на 

формування інтелектуально активного, здатного самостійно виконувати 

почеркознавчі дослідження, аргументовано й логічно правильно складати 

висновок експерта, комунікативно, досконало взаємодіяти з іншими 

підрозділами будувати типові моделі виконання службових обов’язків 

експерта в різних типових ситуаціях. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Судове 

почеркознавство»  є:  

– засвоєння теоретичних, наукових, правових та організаційних положень 

судового почеркознавства; 

– формування й збагачення базового понятійного словникового запасу 

курсантів; 

– практичне засвоєння та розвиток навичок володіння ознаками почерку 

при дослідженні най різноманітних почеркових об’єктів; 
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– опанування систематизацією найактуальніших потреб із почеркознавчих 

досліджень, передового досвіду та експертних технологій. 

– визначення кола завдань, які майбутній експерт буде вирішувати для 

забезпечення актуальних потреб експертної практики;  

– активізація пізнавальної діяльності курсантів на отримання знань при 

подальшому опануванні інших навчальних дисциплін  

1.3. Згідно з вимогами освітньо – професійної програми здобувачі вищої 

освіти бакалавр повинні:  

знати: 

– основні положення та поняття судового почеркознавства; 

– наукові основи формування письмово-рухової навички;  

– властивості почерку; 

– генезис розвитку судового почеркознавства; 

– характеристику ідентифікаційних ознак почерку; 

– класифікацію цифрових записів; 

– ознаки, що характеризують незвичайні умови виконання рукописів з 

метою встановлення умов виконання; 

– процесуальні, організаційні основи призначення та проведення судово-

почеркознавчої експертизи; 

– вимоги до порівняльних матеріалів, які направляються на судово-

почеркознавчу експертизу; 

– процесуальні підстави складання висновку експерта-почеркознавця; 

– правила оформлення висновку експерта-почеркознавця; 

– основні напрями та форми профілактичної діяльності експерта-

почеркознавця. 

вміти: 
– оперувати основними положеннями та поняттями судового 

почеркознавства; 

– визначити ідентифікаційні, діагностичні, класифікаційні завдання 

судово-почеркознавчої експертизи; 

– виявляти та описувати ознаки почерку в залежності від почеркового 

об’єкту; 

– сформулювати питання при призначенні судово-почеркознавчої 

експертизи; 

– оформляти результати дослідження почеркознавчих об’єктів; 

– надавати допомогу слідчому при відборі зразків для порівняльного 

дослідження; 

– надавати рекомендації слідчому стосовно профілактичної діяльності при 

призначенні судово-почеркознавчої експертизи. 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 54 годин / 1,5 кредита 

ECTS. 

Матеріал програми поданий з урахуванням високого рівня узагальнення 

теоретичних та методичних відомостей із судового почеркознавства. 
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Мова навчання:українська мова. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри криміналістичних експертиз які 

безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на 

електронну пошту за адресою nnipfekp_kke_n@naiau.kiev.ua 

 

 

2.Структура навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні основи судового почеркознавства.  

Поняття судового почеркознавства, предмет судового 

почеркознавства. Вивчення закономірностей формування, функціонування 

та зміни почерку. Розробка методів та методик вирішення завдань судово-

почеркознавчої експертизи. Аналіз наукових, методичних та 

організаційних основ профілактичної діяльності. Методи судового 

почеркознавства. Система судового почеркознавства: загальна та особлива 

частини. Використання положень суспільних та природничих наук у 

розвитку судового почеркознавства. Розвиток судового почеркознавства та 

його сучасний стан. 
 

Тема 2. Наукові основи формування письмово-рухової навички. 

Анатомічна характеристика письмово-рухового апарату. Складові 

частини письмово-рухового апарату. Роль м’язів при здійсненні процесу 

письма. Елементи рухів при письмі. Рухи письмово-рухового апарату в 

процесі письма. 

Фізіологічні основи письма. Роль органів почуття та центральної 

нервової системи в здійсненні рухів. Роль кори головного мозку в 

здійсненні процесу письма. Процеси, що лежать в основі керування рухами 

при письмі. Елементи біомеханіки, координація рухів. Формування 

письмово-рухової навички. Фактори, що впливають на формування 

письмово-рухової навички: внутрішні та зовнішні. 

Стадії формування письмово-рухової навички. Етапи формування 

письмово-рухової навички. Поняття та сутність динамічного стереотипу. 

 

Тема 3. Властивості почерку.  

Природа почерку. Основні властивості почерку.  

Поняття індивідуальності почерку. Відображення в почерку 

свідомого впливу виконавця. Можливості відображення в почерку 

мимовільних факторів анатомічного та біомеханічного характеру. 

Відображення в почерку властивостей центральної нервової системи. 

Вираженість індивідуальності. Вплив факторів на вираженість 

індивідуальності почерку: обсягу наданого на дослідження рукопису, 

mailto:nnipfekp_kke_n@naiau.kiev.ua
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ступеня сформованості навику, умов виконання рукопису, суб’єктивного 

стану виконавця, навмисного змінювання почерку. 

Сутність та причини стійкості, поняття й природа варіаційності 

почерку. Свідомі та автоматизовані компоненти в почерку. Загальна 

характеристика факторів, що впливають на почерк. 

Поняття та сутність вибіркової мінливості.  

 

Тема 4. Поняття ознаки почерку як носія інформації про почеркові 

властивості. Основи систематизації ознак почерку.  

Почерк як об’єкт ідентифікації. Поняття ідентифікаційної ознаки 

почерку. Принципи поділу знаків на елементи та їх частини. Підстави для 

класифікації ознак почерку.  

Поняття та характеристика загальних ознак почерку. 

Загальні ознаки, що відображають ступінь та характер 

сформованості письмово-рухової навички. 

Загальні ознаки, що відображають структурні характеристики 

траєкторії рухів. 

Загальні ознаки, що відображають просторову орієнтацію (відносне 

розташування) фрагментів рукопису і рухів, якими вони виконуються. 

Поняття та характеристика окремих ознак почерку. Окремі ознаки, 

що відображають ступінь та характер сформованості письмово-рухової 

навички. 

Окремі ознаки, що відображають структурні характеристики рухів. 

Окремі ознаки, що відображають просторову орієнтацію (відносне 

розташування) рухів, якими вони виконуються. 

Описання та розмітка окремих ознак почерку, що збігаються та 

розрізняються. 

Цифрові записи як почерковий матеріал. Формування цифрового 

письма і особливості цифрових записів, що впливають на можливості 

ідентифікації виконавця. 

Підстави класифікації елементів цифр. Класифікація ознак 

цифрового письма. Ознаки транскрипції. Види транскрипції. Ознаки 

розміщення цифрових записів на папері. Ознаки почерку в цифровому 

письмі. Загальні ознаки почерку. Загальні ознаки, що відображають 

ступінь та характер сформованості письмо-рухового навику. Загальні 

ознаки, що відображають структурні характеристики рухів. Окремі ознаки 

почерку.  

 

Тема 5.  Ознаки почерку, які свідчать про незвичайність виконання 

рукописів. 

Загальні питання діагностичних досліджень у судовому почерко-

знавстві. Класифікація умов, що впливають на зміну ознак почерку.  
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Діагностичні ознаки почерку та їх значення при вирішенні завдань 

судово-почеркознавчої експертизи.  Підстави класифікації діагностичних 

ознак у судовому почеркознавстві. Діагностичні комплекси ознак, які 

свідчать про дію на процес письма певних «збиваючих» факторів. 

Характеристика ознак почерку, що свідчать про виконання рукопису 

в незвичайних зовнішніх умовах (незвична поза, незвичні матеріали 

письма й спосіб утримання письмового приладдя, письмо при 

недостатньому освітленні і в темноті тощо). 

Ознаки почерку, що свідчать про виконання рукопису при 

незвичайному стані виконавця (захворювання центральної нервової 

системи, стан алкогольного сп’яніння, стан підвищеного збудження, 

гальмування тощо). 

Ознаки, що свідчать про виконання рукопису в незвичному темпі 

(прискореному, уповільненому). 

Використання слідчим та судом фактів, що встановлені 

діагностичною почеркознавчою експертизою. 

 

Тема 6. Процесуальні та організаційні основи використання положень 

почеркознавства в криміналістиці. 

Поняття спеціальних почеркознавчих знань і форми їх використання 

у кримінальному процесі. Судово–почеркознавча експертиза в системі 

доказового права. 

Процесуальні основи призначення та проведення судово-

почеркознавчої експертизи. Правовий статус експерта-почеркознавця. 

Постанова про призначення експертизи. Організаційні основи проведення 

судово-почеркознавчої експертизи. Основні правила підготовки 

документів при призначенні судово-почеркознавчої експертизи: 

визначення завдань експертизи, формулювання питань, підготовка 

порівняльних матеріалів. Правила огляду документів при проведенні 

судово-почеркознавчої експертизи.  

Судово–почеркознавча експертиза в інфраструктурі судово–

експертної діяльності. Система судово–експертних установ, що 

здійснюють судово–експертну діяльність у галузі судово–почеркознавчої 

експертизи. Класифікація судово–почеркознавчих експертиз та їх 

можливості у дослідженні почеркових об’єктів. 

Поняття, сутність і види зразків для порівняльного дослідження. 

Вимоги до порівняльних матеріалів і процесуальні питання щодо 

підготовки зразків при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.  

Особливості підготовки порівняльного матеріалу при дослідженні 

конкретних видів почеркових об’єктів. Особливості підготовки матеріалів 

при дослідженні цифрового письма. Особливості підготовки матеріалів 

при дослідженні незвичного ліворучного почерку. Особливості підготовки 

зразків почерку при дослідженні рукописів, виконаних спеціальними 
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шрифтами й із наслідуванням друкованому шрифту. Особливості 

підготовки матеріалів при дослідженні рукописів, виконаних з 

наслідуванням почерку іншої особи. Особливості підготовки матеріалів 

при дослідженні схожих почерків. Особливості підготовки зразків почерку 

при дослідженні рукописів, виконаних викривленим почерком. 

Особливості підготовки матеріалів для дослідження рукописів, виконаних 

з розривом у часі. Особливості підготовки матеріалів при призначенні 

експертизи підписів.  

Висновок експерта-почеркознавця як об’єкт оцінки суб’єктом 

доказування.  

Процесуальні підстави складання висновку експерта. Поняття 

висновку експерта-почеркознавця. Структура висновку експерта-

почеркознавця. Зміст вступної частини висновку експерта. Перелік даних 

про висновок, експертну установу, експерта-почеркознавця, який виконує 

дослідження, а також документів, які підлягають дослідженню, питань, 

поставлених для вирішення експерту. Зміст дослідницької частини. 

Описання огляду документа, роздільного, порівняльного дослідження, 

оцінки результатів порівняння. Висновки експерта. Види формулювання 

висновків експертом-почеркознавцем. Вимоги до оформлення 

фототаблиці. 

Процесуальні та тактичні засоби дослідження та перевірки висновку 

експерта-почеркознавця. 

Загальні правила оцінки та використання слідчим, судом висновку 

експерта-почеркознавця. 

 

Тема 7. Виявлення при виконанні судово-почеркознавчих експертиз 

обставин, що сприяють правопорушенням. 

Правові підстави виявлення експертом-почеркознавцем недоліків в 

оформленні і зберіганні документів, що сприяють здійсненню або 

маскуванню злочинів та інших правопорушень, а також, ускладнюють 

діяльність експерта-почеркознавця при проведенні почеркознавчої 

експертизи та встановленні виконавця тексту чи підпису. Основні 

напрямки профілактичної роботи експерта-почеркознавця. Обставини, на 

які необхідно звертати увагу при проведенні профілактичної роботи. 

Порушення чинних правил оформлення документів, установлених правил 

виготовлення бланків документів, правил обліку та зберігання бланків. 

Недоліки огляду документів посадовими особами, чинних правил про 

порядок оформлення та зберігання документів. Найбільш розповсюджені 

категорії недоліків в оформленні та зберіганні документів. 

Оформлення результатів профілактичної роботи у висновку 

експерта-почеркознавця при проведенні почеркознавчої експертизи по 

кримінальних провадженнях та цивільних справах. 
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Особливості формулювання пропозицій. Складання повідомлення 

про фактичні обставини, що сприяють вчиненню правопорушенню. 

Сутність, ознаки та поняття помилки судового експерта. 

Класифікація експертних помилок. Причини виникнення експертних 

помилок в діяльності експерта-почеркознавця. Шляхи подолання 

експертних помилок у почеркознавчому дослідженні. Передумови та 

шляхи подолання нормативно-правових (процесуальних) помилок у 

діяльності судового експерта. Передумови та шляхи подолання 

методологічних експертних помилок. Передумови та шляхи подолання 

операційних експертних помилок. 
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