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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 56 страниц, 46 источников, 5 приложений 
 
БАЛЛИСТИКА, СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРУЖИЯ, НЕИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРУЖИЯ 

 
Объект исследования: система научных знаний в области теории и 

практики судебной экспертизы огнестрельного оружия, следов и 
обстоятельств выстрела. 

Предмет исследования: идентификационные и 
неидентификационные методы судебно-экспертного исследования 
огнестрельного оружия, история их возникновения и принципы 
классификации по различным признакам. 

Цель дипломной работы: рассмотреть и охарактеризовать 
идентификационные и неидентификационные методы судебно-
экспертного исследования огнестрельного оружия. 

Методы исследования: методы анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, классификации, обобщения, системного и комплексного 
подходов. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в 
области криминалистики и уголовного процесса. Так большое значение 
имели теоретические положения и результаты научного анализа, 
изложенные в работах. 

Полученные результаты: по результатам проведенного 
исследования выявлено, что задачи судебно-баллистической экспертизы 
нуждаются в постоянном совершенствовании на основе развития теории 
и обобщения результатов практических исследований. Предложено, что в 
качестве перспектив развития и расширения возможностей экспертизы 
огнестрельного оружия следует рассматривать использование 
современных методик и технологий: исследование на микроуровне, 
использование постоянно-обновляющихся компьютерных систем для 
анализа и обработки данных.  

Значимость исследования: полученные в результате исследования 
выводы могут быть использованы в учебном процессе, а также в 
практической деятельности органами следствия, суда, судебными 
экспертами.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемой проблемы, а 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
(подпись студента) 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 56 старонак, 46 крыніц, 5 дадаткаў 
 
БАЛІСТЫКА, СУДОВА-БАЛІСТЫЧНАЯ ЭКСПЕРТЫЗА, 

АГНЯСТРЭЛЬНАЯ ЗБРОЯ, ІДЭНТЫФІКАЦЫЙНЫЯ МЕТАДЫ 
ДАСЛЕДВАННЯ ЗБРОІ, НЕІДЭНТЫФІКАЦЫЙНЫЯ МЕТАДЫ 
ДАСЛЕДВАННЯ ЗБРОІ 

 
Аб’ект даследвання: сістэма навуковых ведаў у галіне тэорыі і 

практыкі судовай экспертызы агнястрэльнай зброі, слядоў і абставін 
стрэла. 

Прадмет даследвання: ідэнтыфікацыйныя і неідэнтыфікацыйныя 
метады судова-экспертнага даследвання агнястрэльнай зброі, гісторыя іх 
узнікнення і прынцыпы класіфікацыі па розных прызнаках. 

Мэта дыпломнай работы: разгледзець і ахарактэрызаваць 
ідэнтыфікацыйныя і неідэнтыфікацыйныя метады судова-экспертнага 
даследвання агнястрэльнай зброі 

Метады даследвання: метады аналіза і сінтэза, індукцыі і 
дэдукцыі, класіфікацыі, абагульнення, сістэмнага і комплекснага 
падыходаў. 

 Тэарэтычную аснову даследвання склалі навуковыя працы ў 
галіне крыміналістыкі і крымінальнага працэсу. Вялікае значэнне мелі 
тэарэтычныя палажэнні і вынікі навуковага аналіза, якія былі 
выкладзеныя ў гэтых працах. 

Атрыманыя вынікі: па выніках праведзенага даследвання 
выяўлена, што задачы судова-балістычнай экпертызы патрабуюць 
няспыннага удасканалення на аснове развіцця тэорыі і абагульнення 
вынікаў практычных даследванняў. Было прапанавана, што ў якасці 
перспектыў развіцця і пашырэння магчымасцяў экспертызы 
агнястрэльнай зброі трэба разглядваць выкарыстанне сучасных методык і 
тэхналогій: даследванні на мікраўзроўні, выкарыстанне для аналіза і 
апрацоўкі даных камп’ютэрных сістэм, якія пастаяна абнаўляюца. 

Значнасць даследвання: высновы, што былі атрыманыя ў выніку 
даследвання, могуць быць выкарыстаныя у навучальным працэсе, а 
таксама ў практычнай дзейнасці органамі следства, суда, судовымі 
экспертамі. 

 Аўтар работы пацвярджае, што матэрыял, які прыведзены ў 
ёй, правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследуемай праблемы, а 
ўсе пазычаныя з літэратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на 
іх аўтараў. 

 

 
               (подпіс студэнта) 
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SUMMARY 
Diploma work: 56 pages, 46 sources, 5 appendixes  
 
BALLISTICS, FORENSIC BALLISTICS EXPERTISE, FIREARMS, 

IDENTIFICATION METHODS OF THE WEAPONS RESEARCH, NON-
IDENTIFICATION METHODS OF THE WEAPONS RESEARCH 

 
Object of the research: The scientific knowledge system in the field of 

theory and practice of the forensic firearms, trails and circumstances of the shot 
expertise. 

Subject of the research: identification and non-identification methods 
of the  forensic firearms expertise, history of their origin and principles of 
classification by various features. 

Aims of the diploma work: to review and describe identification and 
non-identification methods of the forensic firearms examination. 

Methods of the research: analysis and synthesis, induction and 
deduction, classification, generalization, system and complex approaches. 

The  theoretical  basis  of  the  research  consists  of  scientific  works  in  the  
field of criminalistics and criminal procedure. The theoretical statements as 
well  as  results  of  the  scientific  analysis  set  in  these  works  were  of  high  
importance. 

Obtained results: according to the results of the research, it has been 
revealed that problems of the forensic ballistic expertise need constant 
perfection by means of theory developing as well as by generalization of 
empirical research results. It has been suggested that modern techniques and 
technologies such as micro-level study and constantly updated computer data 
processing systems should be considered as the development and enhancement 
prospects of the firearms examination. 

Significance of the research: obtained results can be used by 
investigative agencies, courts and forensic experts in the educational process as 
well as in practice. 

The author of the work confirms that the material submitted herein 
reflects the state of investigated subject correctly and objectively. All 
theoretical, methodological and methodical statements and conceptions cited in 
the work are accompanied by references to their authors.     

 
 (Signature of the student) 
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