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В С Т У П 
 

Портретна експертиза є одним із основних видів кримі-
налістичних експертиз, що здійснюється при розслідуванні зло-
чинів і судовому розгляді кримінальних і цивільних справ у тих 
випадках, коли необхідно вирішити питання про тотожність 
особи. 

Цей вид експертизи характеризується низкою особливо-
стей, обумовлених специфікою аналізу ознак зовнішності за та-
кими носіями інформації, як портрети різних видів, у т. ч. фото-
знімки, кіно- і відеокадри, а також методами і прийомами, що 
використовуються під час її провадження. 

Успішне проведення портретної експертизи залежить 
від уміння належним чином виявити і дослідити різні фактори, 
що впливають на повноту та достовірність ототожнення люди-
ни за ознаками зовнішності.  

У результаті вивчення портретної експертизи судовий 
експерт-магістр повинен: 

знати:  
– теоретичні, процесуальні та організаційні засади про-

вадження портретної експертизи; 
– методики проведення портретної експертизи; 
– процедуру побудови експертних версій та завдань, ви-

значення шляхів їх перевірки і вирішення, формулювання екс-
пертних прогнозів; 

– порядок оформлення результатів експертного дослі-
дження даного виду; 

– можливості застосування обчислювальної техніки та 
автоматизованих інформаційно-пошукових систем криміналіс-
тичного призначення, автоматизованого робочого місця судо-
вого експерта щодо проведення портретної експертизи; 

– недоліки і помилки в експертній діяльності, засоби їх 
діагностики і усунення при проведенні портретної експертизи;  

– процедуру і порядок отримання зразків для порівняль-
ного дослідження (вільних, умовно вільних, експерименталь-
них);  
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– правила експлуатації судово-експертних і криміналіс-
тичних технічних приладів при проведенні портретної експер-
тизи; 

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

уміти:  
– правильно застосовувати на практиці набуті знання з 

теорії портретної експертизи, виконувати на сучасному науко-
во-методичному рівні судові експертизи; 

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

– здійснювати ототожнення осіб по різноракурсним, ре-
тушованим фотознімкам чи фотознімкам, виготовленим зі зна-
чним розривом у часі; 

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

– висувати експертні версії та формулювати експертні 
прогнози; 

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

– 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; 

– вести бібліографічну роботу із залученням сучасних 
інформаційних технологій; 

– застосовувати для самостійної дослідницької діяльно-
сті набуті теоретичні знання та навички роботи з технічними 
засобами; 
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– 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; 

– застосовувати комп’ютерні технології для моделю-
вання та відтворення обставин подій; 

– 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’єктів і слідів, речових 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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ЗМ ІСТ  
 

1. Генеза, сучасний стан та перспективи розвитку  
портретної експертизи 

 

Виокремлення портретної експертизи з поміж інших 
криміналістичних експертиз. Зв’язок з іншими видами криміна-
лістичних експертиз та галузями наукових знань (антропологія, 
краніометрія, загальна і топографічна анатомія, криміналістика, 
судова медицина). Еволюція засобів фото-, кіно- і відеофіксації, 
а також виникнення і розвиток інформаційних технологій та їх 
вплив на можливості портретної експертизи. Прогресивні дося-
гнення та невирішені питання. Тенденції, що відобразились у 
фундаментальних наукових працях.  

  
2. Науковці-фундатори провадження  

портретної експертизи 
 

Основні доктринальні підходи в роботах науковців-
фундаторів портретної експертизи. Внесок провідних науковців 
у розробку та впровадження методик проведення портретної 
експертизи.  

 
3. Методика портретної експертизи: поняття та стадії 

 

Поняття, предмет, завдання портретної експертизи та ко-
ло вирішуваних питань. Види портретної експертизи (ототож-
нення живих осіб за матеріальними відображеннями (фото, відео 
тощо); ототожнення невпізнаного трупа за фотозображеннями; 
експертиза черепа трупа і прижиттєвих (фото, відео) зображень 
особи, яка пропала безвісти; експертиза посмертної маски невпі-
знаного трупа і прижиттєвого зображення особи, яка пропала 
безвісти). Вимоги до кваліфікації експерта. Об’єкти експертного 
дослідження: людина (ідентифікований) та фотознімки, негати-
ви, кінострічки, відеозаписи, рентгенограма голови, голографічні 
знімки, поліграфічні копії перерахованих об’єктів, посмертна ма-
ска, труп, череп, медичні відомості про стан зубного апарату, 
аномалії обличчя (голови), перенесені операції на обличчі (чере-
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пі) (ідентифікуючі). Поняття методики портретної експертизи. 
Стадії методики портретної експертизи (ознайомча, аналітична, 
синтетична, оціночна). Експертні версії: поняття, порядок вису-
нення та перевірки. Методи дослідження (описовий, вимірюва-
льний, ймовірнісно-статистичний, фотосуміщення фотозобра-
жень, контратипування зображення обличчя. Зареєстровані ме-
тодики проведення портретної експертизи.  

 
4. Система складання опису зовнішності людини 

 

Зовнішність людини, її властивості, елементи і ознака-
ми.  Загальні принципи і правила опису зовнішності людини 
при проведенні портретної експертизи. Система, методика, пра-
вила опису ознак зовнішності, що використовуються при екс-
пертній портретній ідентифікації. Загальні правила опису ознак 
зовнішності людини за черепом. 

 
5. Процедура здійснення судово-дослідницької фотозйомки 

при проведенні портретної експертизи 
 

Фотознімальна апаратура та правила її використання 
при проведенні портретної експертизи. Найбільш поширені 
прийоми та методи судово-дослідницької фотозйомки у портрет-
ній експертизі. 

 
6. Портретна експертиза за фотознімками 

 

Поняття портретної експертизи за фотознімками. Види 
фотознімків (спеціальні, документальні, художні (професійні та 
аматорські)). Особливості об’єктів експертного дослідження, в 
т.ч. створених за допомогою цифрових технологій. Попереднє 
дослідження. Окреме дослідження. Порівняльне дослідження. 
Оцінка результатів доказів. Методи та методика експертного 
дослідження. Технічні засоби, прилади та апаратура прова-
дження експертизи та формування навичок роботи з ними. Мо-
жливості застосування інформаційних технологій, комп’ютер-
ної техніки і АРМ експерта при проведенні дослідження. Особ-
ливості формування експертного висновку. 
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7. Вплив ретуші фотознімків на ототожнення осіб  
за фотознімками 

 

Поняття та способи здійснення ретуші. Виявлення ре-
туші на фотознімках. Вплив ретуші на зображення елементів 
обличчя. Можливості відновлення ретушованих ділянок зобра-
жень. Особливості порівняльного дослідження за ретушовани-
ми фотознімками. 

 

8. Ототожнення особи за різноракурсними  
фотопортретами 

 

Аналіз змін, що впливають на ознаки зовнішності лю-
дини. Вікові, медико-біологічні, косметичні зміни. Вираз (мімі-
ка) обличчя. Фактори, що впливають на відображення на фото-
знімках ознак зовнішності: освітлення, положення голови осо-
би, яку фотографують, якість фотознімків. Визначення нахилу і 
повороту голови. Виокремлення ідентифікаційних ознак на різ-
норакурсних фотознімках. Особливості проведення експертиз 
за різноракурсними фотознімками. 

 

9. Портретна експертиза за негативами із зображенням  
живих осіб чи трупів 

 

Поняття портретної експертизи за негативами із зобра-
женням живих осіб чи трупів. Особливості об’єктів експертного 
дослідження. Попереднє дослідження. Окреме дослідження. По-
рівняльне дослідження. Оцінка результатів дослідження. Методи 
та методика експертного дослідження. Технічні засоби, прилади 
та апаратура провадження експертизи та формування навичок 
роботи з ними. Можливості застосування інформаційних техно-
логій, комп’ютерної техніки і АРМ експерта при проведенні до-
слідження. Особливості формування експертного висновку. 

 

10. Портретна експертиза за кінострічками  
та відеозаписами із зображенням зовнішності людини 

 

Поняття портретної експертизи за кінострічками та ві-
деозаписами із зображенням зовнішності людини. Кіно- і відео-
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портрети та джерела їх одержання. Особливості об’єктів експер-
тного дослідження, в т.ч. створених за допомогою цифрових тех-
нологій. Попереднє дослідження. Окреме дослідження. Порівня-
льне дослідження. Оцінка результатів дослідження. Методи та 
методика експертного дослідження. Технічні засоби, прилади та 
апаратура провадження експертизи та формування навичок ро-
боти з ними. Можливості застосування інформаційних техноло-
гій, комп’ютерної техніки і АРМ експерта при проведенні дос-
лідження. Особливості формування експертного висновку. 

 
11. Портретна експертиза за прижиттєвими  

рентгенограмами голови та її частин 
 

Поняття портретної експертизи за прижиттєвими рент-
генограмами голови та її частин. Особливості об’єктів експерт-
ного дослідження, в т. ч. створених за допомогою цифрових те-
хнологій. Попереднє дослідження. Окреме дослідження. Порів-
няльне дослідження. Оцінка результатів дослідження. Методи 
та методика експертного дослідження. Технічні засоби, прилади 
та апаратура провадження експертизи та формування навичок 
роботи з ними. Можливості застосування інформаційних тех-
нологій, комп’ютерної техніки і АРМ експерта при проведенні 
дослідження. Особливості формування експертного висновку. 

 
12. Експертні недоліки і помилки 

 

Поняття експертних недоліків і помилок при проведенні 
портретної експертизи. Причини експертних помилок та їх кла-
сифікація. Способи діагностування (виявлення) експертних по-
милок, їх усунення та профілактика.  

 
13. Експертна профілактика 

 

Поняття, завдання та основні принципи експертної про-
філактики. Основні форми і стадії реалізації експертної профі-
лактики. Виявлення експертом причин і умов, що сприяють 
правопорушенням. Форми відображення результатів експертної 
профілактики і шляхи підвищення її ефективності.  
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