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Назва навчальної 

дисципліни 
СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ 

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 1 курс, 1, 2 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Кравчук Олег Вікторович,  

(https://www.univer.km.ua/profile/kravchuk-oleh-viktorovych) доктор 

наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального права та процесу  

Семінарські заняття, консультації: Кравчук Олег Вікторович, 

(https://www.univer.km.ua/profile/kravchuk-oleh-viktorovych) доктор 

наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального права та процесу 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни – забезпечення набуття 

студентами ґрунтовних знань та практично освоєних навиків і умінь, 

пов’язаних із залученням судових експертів різних спеціальностей під 

час досудового розслідування кримінальних правопорушень; 

взаємодією слідчого з експертними установами та експертами на етапі 

підготовки та проведення судової експертизи; із загальними правилам 

оцінки висновків експертів. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими 

навчальними дисциплінами як: докази і доказування у кримінальному 

судочинстві; процесуальні рішення у кримінальному провадженні. 

Дисципліна є надзвичайно корисною, оскільки слугуватиме базою 

для подальшого вивчення дисциплін: теорія і практика кримінально-

процесуального доказування; змагальні засади кримінального 

судочинства. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК7 Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні. 

СК9 Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 



СК13 Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією. 

СК15 Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН3 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази 

даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

РН6 Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

РН8 Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

РН11 Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції. 

РН13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. 

РН14 Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування. 

РН15 Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальні положення судової експертології. 

Тема 2. Судово-експертна діяльність та її суб’єкти. 

Тема 3. Процесуальні основи і організація проведення судових 

експертиз. 

Тема 4. Експертна методика як основна категорія судової експертології. 

Тема 5. Природа та характеристика експертного дослідження. 

Тема 6. Висновок експерта та його оцінка. Експертні недоліки і 

помилки та їх запобігання. Експертна профілактика. 

Тема 7. Судово-почеркознавча експертиза та судово-технічна 

експертиза документів. 

Тема 8. Судова трасологічна експертиза. 

Тема 9. Судово-балістична та вибухотехнічна  експертизи. Експертиза 

речовин та матеріалів. 

Тема 10. Судово-економічні експертизи, судова експертиза матеріалів 

відео і звукозапису, судова експертиза комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів. Судові технічні, технологічні, товарознавчі і 

автотоварознавчі експертизи. 

 


