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Практичне заняття по темі  
“Техніко-криміналістичне  
дослідження документів”  

 
Мета заняття 

1. Закріплення студентами теоретичних знань про способи підро-
бки документів та ознаки, що їх характеризують. 

2. Набуття навиків виявлення ознак, які свідчать про певний спо-
сіб підробки     документів. 

3. Ознайомлення з методикою проведення техніко-криміна-
лістичної   експертизи документів. 

4. Засвоєння прийомів кваліфікованого призначення техніко-
криміналістичного дослідження документів, підбір матеріалів, 
формулювання завдань експерту, оцінка висновку експерта. 

 
План проведення занять 

1. Розгляд контрольних питань. 
2. Вивчення учбових об’єктів для встановлення ознак підробки 

документів. 
3. Складання фрагменту криміналістичного дослідження докуме-

нтів. 
4. Формулювання питань для вирішення техніко-криміна-

лістичною експертизою документів. 
 

  Матеріально-технічне забезпечення 
1. Учбові об’єкти з елементами підробки. 
2. Техніко-криміналістичні прилади (електронно-оптичний пере-

творювач, прилад  оптичного накладення, збільшувальні оптич-
ні засоби, джерела ультрафіолетового випромінювання, світло-
фільтри, відфіксований фотопапір, валіза криміналістична). 

 
Контрольні питання 

1. Що таке повна і часткова підробка документів? 
2. Що таке реквізити документа і які з них більше всього підроб-

люються? 
3. Основні способи внесення змін в документи. 
4. Які ознаки вказують на підчистку? 
5. Які ознаки вказують на травлення та змивання тексту? 
6. Основні способи підробки підписів та їх ознаки. 
7. Які ознаки вказують на заміну фотокартки в документі? 
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8. Об’єкти та методи встановлення первинного змісту документів. 
9. Питання, які вирішуються при техніко-криміналістичному 

дослідженні документів. 
10.  Підготовка зразків для експертного дослідження. 
 
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення  
практичних  занять  по темі  “Техніко-криміналістичне  

дослідження документів” 
При вчиненні злочинів, особливо в сфері господарської, службової 

діяльності та ряду інших,  злочинці часто  підроблюють документи, 
що є необхідною передумовою злочинних діянь. Ефективності боро-
тьби з даними злочинами сприяє оволодіння представниками право-
охоронних органів найбільш поширеними способами підробки доку-
ментів та методами їх встановлення. Практичні заняття по техніко-
криміналістичному дослідженню документів мають за мету закріп-
лення студентами теоретичних знань щодо підробок документів, які 
використовуються злочинцями, та основними прийомами розпізна-
вання конкретного способу підробки. 

Кожний студент отримує на практичному занятті документ із за-
здалегідь внесеною підробкою. Завданням є виявлення ознак, які свід-
чать про спосіб підробки, а також встановлення первісного змісту 
документа. 

 
Огляд документів з метою виявлення ознак підробки 

При огляді документів необхідно відмічати наявність наступних 
реквізитів: бланк (форма, вид та зміст тексту бланка); відбитки штам-
пів, печаток, їх форма, розмір, малюнок та зміст; підписи – їх транс-
крипція, розміщення відносно тексту, засіб письма, який був викорис-
таний; дата видачі документа, фотокартка (в документах, які  засвід-
чують особу), назва документа; його зміст. Співставити зміст усіх 
реквізитів документа з метою встановлення можливого логічного чи 
фактичного протиріччя між ними, які викликані підробкою докумен-
та. Порівняти фрагменти рукописного тексту документа за ознаками 
почерку з метою можливої різниці, що свідчить про дописку. 

1. Встановлення дописки 
Дописка  – це зміна змісту документа за допомогою нових записів  

(окремих слів, букв, цифр), виконаних пізніше основного тексту, а 
також домалювання – зміна змісту шляхом доповнення окремих еле-
ментів до букв або цифр. 

Виявлення дописок  є  комплексним дослідженням. Спочатку звер-
тають увагу на смисловий логічний зв’язок всіх реквізитів документа. 
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Наявність протиріч може вказувати на зміну змісту документа. Нові 
записи (слова, букви, цифри, окремі штрихи) розміщуються в докуме-
нті інакше, ніж основний текст. Можуть спостерігатися зменшені або 
збільшені проміжки між словами, буквами та цифрами; зміщення лі-
ній рядків угору чи вниз; скорочення, невідповідність конфігурації 
цифр нормам пропису; неоднаковий нахил букв. Відмінність у розта-
шуванні знаків відносно ліній граф та країв документа. 

Далі проводиться порівняльне дослідження ознак знарядь письма, 
які застосовувалися для виконання основного тексту та записів, що 
викликали сумнів у їх справжності. При цьому вивчають силу натис-
ку, ознаки уповільненого темпу руху, кут нахилу пишучого приладу. 

Мікроскопічним дослідженням встановлюють різницю в кольорі, 
відтінку, інтенсивності фарбника штриха. Матеріали письма в штри-
хах можуть володіти різними люмінесцентними властивостями. 

Про дописку можна судити за результатами дослідження копіюва-
льних властивостей речовини штрихів. 

2. Встановлення підчистки 
Підчистка  – це механічне видалення знаків з метою змінення пер-

вісного змісту документа. Підчистка може проводитися по штрихах 
або з охопленням значної площі документа. На документі утворюють-
ся ознаки механічного впливу – порушення поверхового шару або 
товщини паперу, втрата глянцю, скуйовдження волокон, збережені 
сліди первісних записів: залишки речовини фарбника, які не відно-
сяться до записів, що маються, пошкодження документа, які по кон-
фігурації відповідають елементам письмових знаків, пошкодження 
захисної сітки, розпливи знову нанесених штрихів. 

При дослідженні підчищених текстів вирішуються наступні питан-
ня: встановлення факту підчистки та первісного змісту підчищеного 
тексту. 

Ознаки механічного пошкодження документа встановлюються і 
фіксуються за допомогою косопадаючого і прохідного світла. Пошко-
дження ліній захисної сітки і сусідніх знаків досліджують під мікро-
скопом при невеликих збільшеннях (4-8 крат), залишки фарбника під-
чищених штрихів виявляються при великих збільшеннях (16-32 крат). 

Встановлення змісту підчищених текстів більш складне, ніж вста-
новлення факту підчистки. Його результативність багато в чому зале-
жить від ступеня і характеру підчистки, вираженості ознак первісних 
штрихів, хімічного складу матеріалів письма. Для виявлення підчи-
щених текстів застосовують наступні методи: фотографування в косо-
падаючому і прохідному світлі; фотографування люмінесценції у ви-
димій та інфрачервоній зоні спектра, у відбитих ультрафіолетових та 
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інфрачервоних променях; адсорбційно-люмінесцентний та дифузно-
копіювальний методи; обробка йодовмісними реагентами. 

3. Встановлення травлення і змивання 
При травленні відбувається взаємодія травлячої речовини з папе-

ром і фарбником матеріалів письма, в результаті чого руйнується 
структура фарбника з частковим або повним знебарвленням. 

Крім травлячих речовин, які змінюють хімічний склад фарбника 
штрихів, для знищення текстів (відбитків печатків, штампів, підписів) 
можуть застосовуватись розчинники, які не знебарвлюють, а вимива-
ють фарбник. 

При встановленні факту травлення вирішуються дві задачі: визна-
чення впливу на документ травлячої речовини і наявність штрихів 
первинних записів. 

Методика виявлення ознак травлення і виявлення первісних запи-
сів полягає в наступному. 

Проводиться огляд документа при розсіяному денному світлі, бо-
ковому освітленні, в прохідному світлі. При цьому змінюється і кут 
зору. Документ вивчають з обох сторін. В місці впливу речовини на 
документ можуть бути виявлені наступні ознаки: 

− матові плями на глянцевій поверхні документа; 
− зміна кольору паперу; 
− пошкодження паперу; 
− зміна кольору близьколежачих штрихів, захисної сітки; 
− зміна кольору штрихів записів, виконаних після травлення; 
− внаслідок порушення проклейки – розпливи і проникнення на 

зворотну сторону документа забарвлюючої речовини штрихів 
нових записів, виконаних на місці травлення; 

− залишки штрихів тексту; 
− різниця в кольорі та інтенсивності люмінесценції в місці трав-

лення і на решті поверхні документа; 
− наявність зайвих штрихів, встановлених за рахунок різниці в 

кольорі і інтенсивності люмінесценції штрихів і паперу. 
4. Встановлення заміни фотокартки 
В документи, які посвідчують особу, вклеюється фотокартка влас-

ника. На краї фотокартки для захисту її від заміни наноситься мастич-
ний чи рельєфний відбиток печатки. 

 Заміна фотокартки буває повна і часткова. При повній заміні на-
магаються поновити елементи захисних засобів – відбитків печаток. 
Якщо на новому знімку вже мається частина відбитку (оскільки рані-
ше він був наклеєний в іншому документі), то його намагаються сумі-
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стити з відбитком на документі. Якщо на знімку немає відбитку, то 
його домальовують. 

При частковій заміні фотокартки зберігаються без порушення за-
хисні відбитки печаток. Для цього знімок розрізають по лінії, що ві-
докремлює відбиток від іншої частини із зображенням обличчя влас-
ника документа. Частина знімка видаляється, і замість неї наклеюєть-
ся фрагмент фотокартки іншої особи. На змонтованому таким чином 
із двох частин фотознімку мається зображення пред’явника докумен-
та і відбиток печатки, який залишився від первинного знімка. 

Про повну заміну фотознімка можуть свідчити наступні ознаки: 
− відсутність відбитка печатки на фотознімку; 
− неспівпадіння частин відбитку на знімку і на бланку по їх взає-

мному розташуванню, розміру радіусу кола, кольору забарвлю-
ючої речовини, змісту, розміру, формі знаків, їх розташуванню; 

− ознаки нанесення відбитку на фотознімок кустарної друкованої 
форми, а також виконання його зображення способом малю-
вання; 

− пошкодження поверхового шару паперу або його відсутність на             
ділянках, які прилягають до фотознімку; 

− сліди зволоження, якщо знімок відокремлювався відпарюван-
ням. Вони визначаються за розпливами сусідніх штрихів, різ-
ницею видимої люмінесценції ділянки документа, який піддав-
ся зволоженню, за кольором та інтенсивністю фарбування 
штрихів; 

− перекривання фотознімком частини відбитку печатки на бланку; 
− подвоєність і різна глибина штрихів у рельєфному відбитку 

при його імітації ручним способом.   
     Про часткову заміну фотознімку свідчать наступні ознаки: 
− наскрізне пошкодження знімку; 
− неспівпадіння змонтованих частин по лінії розрізу і по краях 

знімку поблизу лінії розрізу; 
− неспівпадіння змонтованих частин по щільності зображення і 

фону знімка; 
− пошкодження емульсійного шару поблизу лінії розрізу; 
− пошкодження поверхні паперу на ділянках, які прилягають до 

тієї частини фотознімка, де немає відбитку печатки. 
Якщо виявлених по описаній методиці ознак недостатньо для ви-

сновку про заміну фотокартки, знімок необхідно вивчити із зворотної 
сторони. Для цього його необхідно відокремити від документа з міні-
мальним пошкодженням за допомогою направленого потоку пару, 
для пом’якшення клею. При дослідженні зворотної сторони фотокарт-



22 

ки і ділянки бланка, на якій вона була наклеєна, можна виявити насту-
пні ознаки: 

− пошкодження бланка під фотознімком при відсутності відпові-
дного нашарування на відокремленій фотокартці; 

− наявність сторонніх частинок паперу на бланку при відсутності 
відповідних пошкоджень на фотокартці; 

− наявність залишків різних клеючих речовин, які різняться за 
кольором, структурою поверхні, люмінесцентними та іншими 
властивостями. 

 
Складення протоколу огляду документа 

У процесі огляду документа використовуються вимірювальні та 
оптичні прилади, вибираються відповідні умови освітлення (тіньове, 
прохідне, вертикальне, безтіньове), збільшення і визначену ділянку 
хвильової характеристики спектра, що виділяється за допомогою світ-
лофільтрів, джерела випромінювання. 

Опис документа складається за такою схемою: 
− повне найменування або вид документа; 
− його серія та номер (при наявності); 
− на ім’я кого, коли і ким виданий; 
− розміри документа, його форма, характер країв (рівні, розірвані 

тощо); 
− папір документа: щільний, тонкий, його колір, наявність дру-

карського графлення, форма бланку документа; 
− способ виконання тексту документа – рукописний, друкарсь-

кий, ксерокопія тощо); 
− характеристика штрихів тексту документа: матеріал письма 

(чорнила, паста кулькових ручок, олівець), колір фарбника 
штрихів, особливості; 

− наявність підписів: кількість, розташування, чим виконані; 
− відбитки печаток, штампів, їх форма, зміст, місце розташуван-

ня в документі; 
− різні надписи та помітки; 
− складки, плями, розриви, закреслені слова, інші пошкодження; 
− ознаки, які вказують на можливі підчистки, дописки, травлен-

ня, заміну фотокарток, інші ознаки зміни первісного змісту 
документа. 

Потім описуються методи, які застосовувалися для дослідження 
документа, за наступною схемою: метод – які технічні засоби викори-
стовувалися і за яких умов – отримані результати (які ознаки виявле-
но і про що це свідчить). 
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В кінці заняття учбовий об’єкт з описом і результатами проведено-
го дослідження надається викладачу. 

 
Завдання 1 
Провести дослідження документа з метою встановлення внесених 

у нього змін та його первісного змісту. 
 
Завдання 2 
Сформулювати питання при призначенні техніко-криміна-

лістичної експертизи документів. 
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