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3-й, 5 семестр
Лекції –18 год., семінарські та практичні заняття – 18 год., самостійна та
індивідуальна робота –54 год.
Аудиторні, on-line
Дисципліна розглядає технології захисту поліграфічної продукції, що пов’язані з
вирішенням однієї з найважливіших проблем – боротьби з підробкою документів та
цінних паперів, методи контролю і засоби захисту документації і паспортів,
відмітні ознаки достовірності та платоспроможності банкнот та рекомендації щодо
визначення їх достовірності.
Метою дисципліни є ознайомлення з основами сучасних поліграфічних технологій
захисту продукції від підробок, розкрадань і фальсифікації; ознайомлення з
технічними засобами контролю достовірності і проведення експертизи захищених
документів. Основними завданнями навчальної дисципліни є: розгляд
технологічних можливостей розглянутих способів поліграфічних технологій
захисту продукції, області їх застосування.

Компетентності (програмні), що
отримає студент після опанування
дисципліни

-

Результати (програмні), що отримає
студент після опанування дисципліни

Зміст програми (основні теми)

знати: різні методи та засоби контролю достовірності документів, цінних
паперів, і грошових знаків;
основні ознаки захищених документів, які реалізуються при виробництві
паперу;
основні технологічні процеси виробництва цінних паперів;
основні правила визначення ознак достовірності та платоспроможності
гривневих купюр, євро-грошових знаків Європейського Союзу та США,
визначення достовірності акцизних марок;
основні прийоми імітації захисних ознак і короткі рекомендації щодо
виявлення підробок.
технічні засоби контролю достовірності і проведення експертизи захищених
документів.

робити оцінку на справжність і істинність документів;
оцінити можливість використання вибраних матеріалів для конкретного
документу;
- проводити повний комплекс досліджень на прикладі дійсних і фальшивих
банкнот з допомогою спеціальних пристроїв;
- проводити повний комплекс досліджень на прикладі акцизних і спеціальних
марок на алкогольну і тютюнову продукцію;
- прийняти рішення про справжність документа, що перевіряється з
урахуванням можливих відхилень (браку) за окремими видами захисту в
оригіналі документа, що допущені на папероробному або друкарському
виробництвах.
- застосовувати отримані знання в широкому діапазоні можливих місць роботи
та повсякденному житті.
Загальні відомості про цінні папери. Історія виникнення цінних паперів, грошей,
документів і їх міжнародного оберту.
Поліграфічний захист. Способи поліграфічного друку.
Основні правила визначення ознак достовірності та платоспроможності гривневих
-

купюр. Відмінні ознаки автентичності гривні.
Загальні положення визначення автентичності та платоспроможності ЦП іноземних
держав.
Визначення достовірності акцизних марок. Аналіз спеціалізованих приладів, які
використовуються при перевірці автентичності спеціальних, акцизних і
ідентифікаційних марок.
Технічні засоби контролю достовірності і проведення експертизи захищених
документів.
Основні прийоми імітації захисних ознак і короткі рекомендації щодо виявлення
підробок
Система оцінювання студента

Література предмету (до 5 позицій)

Загальна підсумкова оцінка з курсу виставляється шляхом накопичення балів за
результатами всіх видів контролю знань. Підсумкова оцінка заноситься у відомість
обліку поточної і підсумкової успішності з урахуванням критеріїв оцінки знань
студентів за 100-бальною шкалою, в тому числі 50 балів – поточний контроль, 50 балів –
модульний контроль.
Організація поточного контролю знань студентів передбачає виконання
студентами завдань за кожною темою у формі усної відповіді, практичного завдання,
тестів теоретичного і прикладного характеру.
Модульні контрольні роботи проводяться за змістовим модулем І «Загальні
відомості про цінні папери. Види захисту цінних паперів. Відмінні ознаки достовірності
і платоспроможності гривневих купюр і грошових знаків іноземних держав» та
змістовим модулем ІІ « Технічні засоби контролю достовірності і проведення
експертизи захищених документів» після вивчення, у тому числі і самостійного, всіх тем
кожного змістовного модуля.
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2. ДСТУ 4010-2001. Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та
звітності. Загальні технічні вимоги.

3. Запоточний В.Й. Технології захисту цінних паперів. – Львів.: В-во Львівської
політехніки, 2011. – 128с.

4. Загорський В.С. Ринок цінних паперів: принципи організації та механізм
функціонування. – К.: ІСДО, 1995. – 171с.

5. Пальчевич Г.Т., Подплєтній В.В. Ринок цінних паперів: Навч. посібник. –
Кіровоград: ТОВ ПВЦ “Мавік”, 2002. – 238 с.
Технічне та програмне забезпечення

Мультимедійний проектор
Програмне забезпечення: ОП Windows, презентації в PowerРoint.

