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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
При написании работы использовалось 59 источников. Общий объем 

работы составляет 67 страниц.  
Перечень ключевых слов в реферате: дактилоскопия, идентификация, 

дактилоскопирование, дактилоскопическая регистрация, криминалистический 
учет, папиллярный узор, автоматизированная дактилоскопическая 
информационная система, современная дактилоскопия, биометрическая 
идентификация. 

Целью дипломной работы является обобщение и систематизация знаний 
по исследуемой проблематике, а также определение научных основ 
использования дактилоскопии в борьбе с преступностью.  

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 
возникающие в процессе организации и проведения дактилоскопирования, как 
криминалистического метода исследования материальной структуры 
преступления.  

Предметом исследования являются закономерности, характерные для 
системы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений с использованием автоматизированных 
дактилоскопических информационных систем.  

Область возможного практического применения: результаты 
дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе в рамках 
курсов “Уголовное право”, “Уголовный процесс”, “Криминалистика”, а также 
при совершенствовании нормативного регулирования деятельности по 
предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений, а также при 
практическом осуществлении данной деятельности.  

  Социальная значимость работы заключается в создании 
теоретической базы для совершенствования методического обеспечения 
деятельности органов уголовного преследования и обеспечения дальнейших 
научных разработок  по исследуемой проблематике.  

Методологическую основу работы составляют общий диалектно-
материалистический метод, а также ряд других методов, таких как: формально 
юридический, описательный, системный, структурный, анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, абстрагирования, а также метод сравнения. 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, а 
также, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 

Пры напісанні працы выкарыстоўвалася 59 крыніц. Агульны аб'ём працы 
складае 67 старонак. 

Пералік ключавых слоў у рэфераце: дактыласкапія, ідэнтыфікацыя, 
дактыласкапаванне, дактыласкапічная рэгістрацыя, крыміналістычны ўлік, 
папiлярны узор, аўтаматызаваная дактыласкапічная інфармацыйная сістэма, 
сучасная дактыласкапія, біяметрычная ідэнтыфікацыя. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па даследнай праблематыцы, а таксама вызначэнне навуковых асноў 
выкарыстання дактыласкапіі ў барацьбе з злачыннасцю. 

Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць у працэсе арганізацыі і правядзення дактыласкапавання, як 
крыміналістычнага метаду даследванні матэрыяльнай структуры злачынства.  

Прадметам даследвання з'яўляюцца заканамернасці, характэрныя для 
сістэмы тэхніка-крыміналістычнага забеспячэння раскрыцця і расследавання 
злачынстваў з выкарыстаннем аўтаматызаваных дактыласкапічных 
інфармацыйных сістэм. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе ў межах курсаў 
“Крымінальнае права”, “Крымінальны працэс”, “Крыміналістыка”, а таксама 
пры удасканаленні нарматыўнага рэгулявання дзейнасці па прадухілення, 
раскрыцці і расследаванні злачынстваў, а таксама пры практычным 
ажыццяўленні гэтай дзейнасці. 

  Сацыяльная значнасць працы заключаецца ў стварэнні тэарэтычнай 
базы для ўдасканалення метадычнага забеспячэння дзейнасці органаў 
крымінальнага пераследу і забеспячэння далейшых навуковых распрацовак па 
дадзенай праблематыцы. 

Метадалагічную аснову працы складаюць агульны дыялектна-
матэрыялістычны метад, а таксама шэраг іншых метадаў, такіх як: фармальна 
юрыдычны, апісальны, сістэмны, структурны, аналізу, сінтэзу, індукцыі, 
дэдукцыі, абстрагавання, а таксама метад параўнання. 

Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, а таксама, што 
прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае 
стан даследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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REPORT OF DIPLOMA WORK 
 
59 sources are used in the work. Total amount of the work is 67 pages. 
List of the key words: fingerprinting, identification, fingerprints, fingerprint 

registration, forensic accounting, papillary pattern, аutomated fingerprint 
inofrmation system, a modern fingerprinting, biometric identification.  

The aim of the course work is a generalization and systematization of 
knowledge on the issues under study, as well as the definition of the scientific basics 
of using fingerprinting in the fight against crime. 

Objects of  this course work are public relations arising in the process of 
organizing and holding of fingerprinting as a method of forensic study of material 
structure of crime. 

Subjects of research is a natural characteristic of the system of forensic 
techniques to ensure the disclosure and investigation of crimes using automated 
fingerprint information system. 

Area of the possible practical application: course work results can be used in 
the educational process within the exchange rate “Criminal Law”, “Criminal 
Procedure”, “Forensics”, as well as improving the regulatory activities for the 
prevention, detection and investigation of crime, as well as practical Dunn 
implementation activities. 

Social significance of the work is to establish a theoretical framework for 
improving the methodological support the activities of the prosecution and ensure 
further developments in the study of scientific problems. 

Methodological basis of this work are common-dialectical materialist 
method, as well as a number of other methods, such as formal legal, descriptive 
system, structural, analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, as well as the 
method of comparison. 

Copyright work confirms that the work is done independently, and that resulted 
in it analytical material correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literary theory, and other of the sources, and methodological 
position and concepts accompanied by references to their authors. 

 
  
 


