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1. ВСТУП 
 

Реалізація норм чинного законодавства, постановка об-
ґрунтованих судових рішень неможливі без забезпечення пра-
восуддя незалежною, кваліфікованою, такою що базується на 
передових досягненнях науки і техніки експертизою. Ефектив-
ність розслідування злочинів, вирішення цивільних та госпо-
дарських спорів певною мірою залежить від того, наскільки 
професійно грамотно вирішуються питання, пов’язані з дослі-
дженням документів. Запроваджуються нові види документів, 
елементи захисту, розробляються сучасні технічні пристрої для 
їх виготовлення, що у свою чергу призводить до появи раніше 
невідомих способів підробки документів. У зв’язку з цим зрос-
тає роль судового експерта як незацікавленої, обізнаної особи, 
яка володіє спеціальними знаннями і практичними навичками, 
необхідними для проведення відповідного експертного дос- 
лідження. Зазначене зумовлює потребу в активізації підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів із технічного дослідження 
документів. 

У результаті вивчення дисципліни судовий експерт-
магістр повинен 

знати:  
– законодавство України про судову експертизу; 
– теоретичні, процесуальні та організаційні засади про-

вадження технічної експертизи документів; 
– види технічної експертизи документів та методики їх 

проведення; 
– технологію виготовлення різних видів документів; 
– ознаки та способи підробки документів; 
– процесуальне положення й зміст діяльності експерта і 

спеціаліста; 
– підстави та межі юридичної відповідальності експерта 

за порушення чинного законодавства; 
– можливості застосування обчислювальної техніки та 

автоматизованих інформаційно-пошукових систем криміналіс-
тичного призначення, автоматизованого робочого місця судо-
вого експерта; 
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– процедуру і порядок отримання зразків для порівняль-
ного дослідження (вільних, умовно вільних, експерименталь-
них);  

– організацію й ведення експертно-криміналістичних 
карток і колекцій, форми підвищення ефективності їх викорис-
тання для розкриття та розслідування злочинів;  

– форми й методи профілактичної роботи судового екс-
перта по виявленню й усуненню умов, що сприяють учиненню 
злочинів; 

– правила експлуатації судово-експертних і криміналіс-
тичних технічних приладів, засади фінансового та матеріально-
технічного забезпечення експертних установ; 

– правила техніки безпеки при роботі з лабораторним та 
дослідницьким устаткуванням, орг- та спецтехнікою, небезпеч-
ними речовинами; 

– основи дидактики й методики проведення семінарів зі 
співробітниками правоохоронних органів; 

уміти:  
– правильно застосовувати на практиці набуті знання з 

теорії судової експертизи, виконувати на сучасному науково-
методичному рівні технічну експертизу документів; 

– суворо дотримуватися положень зареєстрованих мето-
дик експертного дослідження, розробляти і впроваджувати в 
практику судово-експертних установ новітні методики прове-
дення технічної експертизи документів; 

– формулювати й вирішувати завдання, що виникають у 
ході судово-експертної діяльності і потребують поглиблених 
спеціальних професійних знань;  

– обирати методи дослідження, модифікувати існуючі й 
розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного до- 
слідження; 

– обробляти отримані результати, аналізувати, узагаль-
нювати, формулювати експертні висновки на основі отриманих 
емпіричних та аналітичних даних; 

– представляти підсумки здійсненої дослідницької робо-
ти у вигляді висновків, звітів, довідок, оформлених відповідно 
до вимог чинного законодавства; 
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– застосовувати для самостійної дослідницької діяльно-
сті набуті теоретичні знання та навички роботи з технічними 
засобами; 

– виявляти причини та умови, що сприяли вчиненню 
злочинів, а також інших правопорушень, розроблювати й реалі-
зовувати різноманітні заходи їх попередження; 

– надавати фахові консультації та іншу інформаційну 
допомогу з питань дослідження та оцінки матеріальних 
об’єктів, явищ та процесів, що стосуються обставин справ, які 
перебувають у провадженні судів, органів дізнання та досудо-
вого слідства; 

– вести експертні картотеки й колекції; 
– аналізувати рівень використання судово-експертних 

засобів і методів у цивільних, кримінальних, а також справах 
про адміністративні правопорушення; здійснювати у взаємодії 
зі слідчими, дізнавачами, особами й органами, що розглядають 
справи про адміністративні правопорушення, заходи щодо під-
вищення їх ефективності; 

– готовити огляди щодо використання технічних засобів 
і методів у слідчій і судовій практиці, виявленні й запобіганні 
злочинів і правопорушень у конкретному регіоні; 

– надавати допомогу прокурорам, слідчим, дізнавачам, 
оперативним працівникам у використанні техніко-криміна- 
лістичних методів і засобів у розкритті й розслідуванні злочи-
нів, у тому числі у висуванні слідчих версій, відібранні зразків 
для порівняльного дослідження, формулюванні питань перед 
експертом; 

– застосовувати технічні й криміналістичні методи й за-
соби пошуку, виявлення, фіксації, вилучення всіх видів матері-
альних слідів й об’єктів при провадженні слідчих і судових дій, 
оперативно-розшукових заходів; 

– проводити попередні дослідження матеріальних об’єк-
тів і слідів, речовинних доказів з метою з’ясування підстав для 
порушення кримінальної справи, висування версій про природу, 
походження об’єкта, встановлення даних про особистість підо-
зрюваної особи;  

– здійснювати організацію технічного обслуговування 
технічних засобів у судово-експертних установах. 
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2. ЗМІСТ 
 

1. Генеза, сучасний стан та перспективи розвитку технічної 
експертизи документів 

 
Поняття технічної експертизи документів та її місце в 

системі судових експертиз. Предмет і об’єкти експертизи. Види 
технічної експертизи документів, її значення в системі криміна-
льного та цивільного судочинства. Зародження технічної експе-
ртизи документів у Росії та Україні. Науковці-фундатори. Пер-
спективи та напрями розвитку.  

 
2. Документи як об’єкти експертного дослідження 

 
Поняття документа. Види та класифікація. Основні й 

додаткові реквізити документів. Технічні пристрої для нанесен-
ня реквізитів. Види бланків. Способи виготовлення бланків. 
Ознаки та способи підробки бланків. Прийоми дослідження. 
Правила поводження з документами – речовими доказами під 
час проведення слідчих дій та експертних досліджень. 

 
3. Загальні положення експертизи реквізитів документів 

 
Сутність та основні завдання технічної експертизи рек-

візитів документів. Орієнтовний перелік вирішуваних питань. 
Способи внесення змін до документів (підчистка, травлення, 
дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо). Виявлення 
первинного змісту документів. Дослідження слабко видимих 
або невидимих текстів, обгорілих документів. Ідентифікація 
приладів письма за штрихами. Встановлення за частинами ціло-
го документа. Визначення відносної давності виконання доку-
мента. Послідовність нанесення штрихів, що перетинаються. 
Ідентифікація печаток, штампів, факсиміле за їх відтисками 

 
 
 
 



7 

4. Методи дослідження об’єктів технічної експертизи  
документів 

 
Візуальний огляд. Органолептичне дослідження. Люмі-

несцентний метод (ультрафіолетовий, інфрачервоний спосіб). 
Фотографічні методи (посилення контрасту, коліроподіл, конт-
ратипування, маскування, фотозйомка в невидимій частині спе-
ктра). Фізико-хімічні методи (дифузно-копіювальний метод, 
вологе копіювання, оброблення реагентами). Вимірювальні 
прилади. 

 
5. Дослідження підписів 

 
Способи підробки підписів (копіювання на просвіт, пе-

редавлення штрихів, використання копіювального паперу, по-
передня замальовка олівцем). Підробка за допомогою копіюва-
льної та комп’ютерної техніки. Використання факсиміле. При-
йоми встановлення способів підробки. 

 
6. Дослідження документів із попередньо зміненим змістом 

 
Поняття підчистки, маскування підчистки. Способи 

встановлення фактів підчистки. Поняття та способи травлення і 
змивання. Способи дослідження текстів, що були витравлені 
або змиті. Поняття дописки й дорисовки. Способи встановлення 
фактів дописки й дорисовки.   

 
7. Дослідження слабко видимих або невидимих текстів 

 
Виявлення залитих, замазаних, вицвілих, заклеєних тек-

стів. Дослідження вдавлених штрихів. Встановлення записів, 
що були на видалених фрагментах документів. Визначення  
кількості документів, виготовлених за допомогою одного листа 
копіювального паперу. Виявлення записів, що виготовлені з ви-
користанням “симпатичних” чорнил. 
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8. Дослідження обгорілих та розірваних документів 
 
Стадії спалення паперу. Специфіка поводження з обгорі-

лими документами. Виявлення змісту реквізитів обгорілих доку-
ментів. Встановлення виду згорілого документа, їх кількості. 

Визначення належності окремих частин до одного до-
кумента. Заміна листів. Дослідження реквізитів розірваних до-
кументів. 

 
9. Дослідження штрихів у документах 

 
Установлення виду технічного засобу за штрихами. По-

няття абсолютної та відносної давнини виконання документів. 
Визначення хронологічної послідовності нанесення штрихів. 
Дослідження штрихів, що перетинаються, виконаних різними 
приладами. 

 
10. Загальні положення експертизи друкарських форм 

 
Сутність та основні завдання технічної експертизи дру-

карських форм. Орієнтовний перелік вирішуваних питань. 
Встановлення особливостей виготовлення друкарських форм 
(засобів). Визначення належності літер до певного комплекту 
шрифту. Дослідження друкарської техніки (друкарські машин-
ки, касові, телеграфні апарати) та копіювально-множної техніки 
(електрофотографічні апарати, факси). Ідентифікація 
комп’ютерної техніки за виготовленим документом. 

 
11. Дослідження принтерних текстів 

 
Види й моделі принтерів. Принципи роботи та форму-

вання зображення. Матричні принтери. Струменеві принтери. 
Лазерні та світлодіодні принтери. Особливості дослідження до-
кументів, виготовлених за допомогою принтерів. Ідентифікація 
принтерів та картриджів. Установлення монтажу в документах, 
виконаних на принтерах. 
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12. Дослідження документів, виготовлених на пластику 
 

Види матеріалів, що використовуються для виготовлен-
ня пластикових документів. Технічний опис паспорта громадя-
нина України для виїзду за рубіж. Технічний опис посвідчення 
водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Озна-
ки та способи підробки пластикових документів. 

 
13. Дослідження відбитків печаток і штампів 

 
Види печаток і штампів. Технології виготовлення печа-

ток і штампів. Елементи захисту. Ознаки відбитків, нанесених 
каучуковими, фотополімерними,  металевими печатками або за 
допомогою лазерного гравіювання чи флеш-технології. Ознаки 
зарисовки відбитків. Ознаки саморобних кліше. Ознаки техніч-
ного копіювання зображення відбитків. Методики встановлення 
способів підробки відбитків печаток і штампів. Ідентифікація 
печаток і штампів. Визначення часу нанесення відбитків. 

 
14. Загальні положення експертизи матеріалів документів 

 
Сутність, основні завдання та об’єкти експертизи мате-

ріалів документів. Орієнтовний перелік вирішуваних питань. 
Встановлення родової та видової належності матеріалів доку-
ментів. Дослідження барвників, паперів, клейких речовин. Ви-
значення часу виконання тексту. Особливості призначення екс-
пертизи (отримання згоди слідчого або суду на часткове чи по-
вне знищення реквізитів і паперу документа). 

 
15. Дослідження поліграфічної продукції 

 
Історія вітчизняної поліграфії. Види друку та їх ознаки: 

високий, плоский, глибокий. Літографічний, офсетний, трафа-
ретний, орловський друк. Способи виготовлення друкарських 
форм. Види і класифікація шрифтів. Репрографія. Прийоми 
встановлення способів друку, виготовлення друкарських форм, 
брошурування листів. Ідентифікація оригіналів та фотонегати-
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вів, шрифтових кас, паперовідрізних ножів. Встановлення виду 
копіювального апарату, ідентифікація електрофотографічного 
апарату за копіями. 

 
16. Дослідження документів,  

що містять спеціальні елементи захисту 
 

Технічні засоби захисту документів від підробки, види й 
класифікація. Захисні волокна, захисна нитка, захисна сітка, го-
лографічні зображення, водяні знаки, УФ та ІЧ-захист, мікро- 
друк, штриховий код, мікровізерунок, магнітна стрічка тощо. 
Встановлення способу підробки. Методика дослідження доку-
ментів, що містять спеціальні елементи захисту. 

 
17. Дослідження матеріалів письма 

 
Основні види матеріалів письма (пасти для кулькових 

ручок, чорнила для перових, гелієвих ручок, фломастерів). Чор-
нила для друку. Туш і фарби для копіювальних паперів, друку-
вальних пристроїв, стержні для олівців. Методи й прийоми до-
слідження складу та властивостей матеріалів письма. 

 
18. Дослідження паперу та виробів із нього 

 
Об’єкти дослідження (папір, картон, вироби з паперу). 

Класифікація паперу та виробів із нього (зошити, книги, конвер- 
ти, папки, пакети, мішки, стрічки, прокладки, фільтри тощо). 
Завдання дослідження паперу. Склад і властивості паперу, тех-
нологія виготовлення. Методи дослідження складу та властиво-
стей паперу (органолептичні, мікроскопічні, хімічні, ренгенів-
ські тощо). 

 
19. Дослідження допоміжних матеріалів, що використову-

ються при виготовленні та оформленні документів 
 

Основні види допоміжних матеріалів (клей, нитки, тка-
нини, проволока тощо). Матеріали для виготовлення зовнішньо-
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го покриття документа. Засоби для коректування написів. Мето-
ди дослідження клеїв. Визначення виду, споживчих властивостей 
допоміжних матеріалів. Установлення належності окремих час-
тин допоміжного матеріалу фрагментам документів. 

 
20. Особливості призначення технічної експертизи  

документів 
 

Постановка завдань експерту. Вимоги до матеріалів, що 
направляються на експертизу. Поняття вільних та експеримен-
тальних зразків. Процедура відбору зразків для експертизи рек-
візитів документів, експертизи друкарських форм, експертизи 
матеріалів документів. Порядок оформлення матеріалів. 
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