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Дипломная работа: 67 страниц, 67 источников.  
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ПОДДЕЛКА, ПОДЛОГ. 
Объектом исследования дипломной работы: криминалистические 

исследования документов.  
Предмет исследования: развитие системы криминалистического 

исследования документов на Беларуси. 
Актуальность темы исследования определяется рядом 

обстоятельств: во-первых, ростом преступности в области подделки 
документов. Во-вторых, широким применением, ставшей легко доступной и 
распространенной копировально-множительной техники (ксероксы, 
принтеры, сканеры и др.), позволяющей сравнительно легко изготовлять 
подложные документы, подделывать их реквизиты. В-третьих, слабой 
разработанностью методик для решения новых вопросов, возникающих в 
связи с распространением новой копировально-множительной техники и 
компьютерных технологий, и совершенствования способов их применения 
в целях подделки документов.  

Методы исследования: метод наблюдения, метод сравнения, метод 
анализа,  логический метод, метод системно-структурного анализа, историко-
ретроспективный, формально-логический, метод сравнительного правоведения 
и другие. 

Ввиду того, что трудовая деятельность не связана с 
криминалистическими исследованиями либо проведением экспертиз, целью 
данной дипломной работы является показать как происходило развитие  
системы криминалистических учреждений и методик криминалистического 
исследования документов в  Беларуси в 1919-2014 гг.   

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 
данной дипломной работы исследователь, который захочет  начать изучать 
различные методики, которые были в области криминалистического 
исследования документов, сможет проследить путь их развития и 
разрабатывать уже новые методики по криминалистическому исследованию 
документов в целях его совершенствования. 
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ПАДРОБКА, ПАДРОБКУ. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы: крыміналістычны даследаванні 

дакументаў. 
Прадмет даследавання: развіццё сістэмы крыміналістычнага даследаванні 

дакументаў на Беларусі. 
Актуальнасць тэмы даследавання вызначаецца побач 

абставінаў: па-першае, ростам злачыннасці ў галіне падробкі дакументаў. Па-
другое, шырокім ужываннем, якая стала лёгка даступнай і 
распаўсюджанай капіравальна-размнажальнай тэхнікі (ксераксы, 
прынтэры, сканеры і інш.), якая дазваляе параўнальна лёгка вырабляць 
падробныя дакументы, падрабляць іх рэквізіты. Па-трэцяе, слабой 
распрацаванасць методык для вырашэння новых пытанняў, якія ўзнікаюць у 
сувязі з распаўсюджваннем новай капіравальна-размнажальнай тэхнікі і 
камп'ютэрных тэхналогій, і ўдасканалення спосабаў іх прымянення 
у мэтах падробкі дакументаў. 

Метады даследавання: метад назірання, метад параўнання, метад аналізу, 
лагічны метад, метад сістэмна-структурнага аналізу,гісторыка-рэтраспектыўны, 
фармальна-лагічны, метад параўнальнага правазнаўства і іншыя. 

З прычыны таго, што працоўная дзейнасць не звязаная з 
крыміналістычнымі даследаваннямі альбо правядзеннем экспертыз, маё мэтай 
дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца паказаць як адбывалася з'яўленне і 
развіццё крыміналістычных устаноў і методык крыміналістычнага даследаванні 
дакументаў у 1919-2014 гг.  

Практычная значнасць даследавання складаецца ў тым, што на аснове 
дадзенай дыпломнай працы даследчык, які захоча пачаць вывучаць розныя 
методыкі, якія былі ў галіне крыміналістычнага даследаванні дакументаў, можа 
прасачыць шлях іх развіцця і распрацоўваць ўжо новыя методыкі па 
крыміналістычнаму даследаванню дакументаў у мэтах яго ўдасканалення. 
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Thesis: 67 pages, 67 sources.  
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The object of study of the thesis: forensic examination of documents. 
Subject of research: development of forensic investigation of documents on 

Belarus. 
Background research by a number of reasons: firstly, the increase in crime in 

the area of forgery. Second, the widespread use of which has become easily 
accessible and widespread copying equipment (photocopiers, 
printers, scanners, etc.), makes it relatively easy to produce false documents to falsify 
their details. Thirdly, weak elaboration of methods to address new issues that arise in 
Due to the proliferation of new copiers and computer technology, and improving 
methods of their application for the purpose of forgery. 

Methods: observation, comparison method, the method of analysis, logical 
method, a systematic structural analysis. In addition, used special techniques of laws: 
historical retrospective, the formal-logical method of comparative law, and others. 

Because my labor activity is not related to forensic research or conduct 
examinations, my purpose of this thesis is to show how was the emergence and 
development of techniques of forensic investigation of documents on Belarus. 

The study revealed the different methods of research documents the history of 
their development, forensic investigation of handwriting, signatures and forms. 

The practical significance of the study lies in the fact that on the basis of this 
thesis researcher who wants to start learning the different techniques that have been 
in the field of forensic investigation documents can trace the path of their 
development and to develop new methods have to forensic research documents in 
order to improve it. 

 
 
 
 


