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РЕФЕРАТ 

к дипломной работе на тему  

«Причины преступности в Республике Беларусь», 

студентки 6 курса, 8 группы, юридического факультета,  

Курган Олеси Дмитриевны  

Дипломная работа: 59 с., 47 источников, 7 приложений, 1 формула. 

ПРЕСТУПНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА 

ПРЕСТУПНОСТИ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ, УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, ФАКТОРЫ 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРЕСТУПНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН 

ПРЕСТУПНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ. 

Объектом исследования является преступность в Республике Беларусь, 

ее причины и условия как основополагающие проблемы криминологии. 

Целью исследования является анализ и обобщение научных знаний о 

причинах и условиях преступности, факторах, способствующих совершению 

преступлений, их классификация, а так же определение детерминантов 

преступности на современном этапе в Республике Беларусь. 

В работе использованы диалектический, логический, метод анализа и 

синтеза, системно-структурный, сравнительно-правовой, методы наблюдения 

и анализа документов, статистический и др. 

Дипломная работа посвящена анализу причин преступности в 

Республике Беларусь. Информационной базой исследования являются труды 

известных российских и белорусских криминологов, а также статистические 

данные о преступности в Республике Беларусь на современном этапе. 

Актуальность изучения преступности на современном этапе определяется 

необходимостью сохранения относительно положительной тенденции 

сокращения ее показателей в Республике Беларусь. Изучение причин 

преступности позволяет выявлять те конкретные социальные противоречия, 

которые приводят к совершению преступлений, что, в свою очередь, 

способствует выработке рациональных способов предупреждения 

преступлений. В дипломной работе дана общая характеристика преступности 

в целом, исследуется причинный комплекс преступности в Республике 

Беларусь а также криминологическая характеристика детерминантов 

способствующих совершению преступления. Выделены основные методы, 

направленные на профилактику и предупреждение преступности.  

 

 

 



РЭФЕРАТ 

да дыпломнай працы па тэме 

«Прычыны злачыннасці ў Рэспубліцы Беларусь», 

студэнткі 6 курса , 8 групы , юрыдычнага факультэта,  

Курган Алесі Дзмітрыеўны 

Дыпломная работа: 59 с., 47 крыніц, 7 прыкладанняў, 1 формула. 

ЗЛАЧЫННАСЦЬ, СТАН, ДЫНАМІКА, СТРУКТУРА ЗЛАЧЫННАСЦІ, 

СТАТЫСТЫЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ЗЛАЧЫННАСЦІ, ПРЫЧЫНЫ 

ЗЛАЧЫННАСЦІ, ЎМОВЫ ЗЛАЧЫННАСЦІ, ФАКТАРЫ ЯКІЯ 

ЎПЛЫВАЮЦЬ НА ЗЛАЧЫННАСЦЬ, КЛАСІФІКАЦЫЯ ПРЫЧЫН 

ЗЛАЧЫННАСЦІ, ЭКАНАМІЧНЫЯ ДЭТЭРМІНАНТЫ, САЦЫЯЛЬНЫЯ 

ДЭТЭРМІНАНТЫ, ПАЛІТЫЧНЫЯ ДЭТЭРМІНАНТЫ, ПАПЯРЭДЖАННЕ І 

ПРАФІЛАКТЫКА ЗЛАЧЫННАСЦІ. 

Аб'ектам даследавання з’яўляецца злачыннасць у Рэспубліцы 

Беларусь, яе прычыны і ўмовы як асноватворныя праблемы крыміналогіі. 

Мэтай даследавання з’яўляецца аналіз і абагульненне навуковых ведаў 

пра прычыны і ўмовы злачыннасці, фактарах, спрыяюць здзяйсненню 

злачынстваў, іх класіфікацыя, а так жа вызначэнне детерминантов 

злачыннасці на сучасным этапе ў Рэспубліцы Беларусь. 

У працы выкарастыны дыялектычны, лагічны, метад аналізу і сінтэзу, 

сістэмна-структурны, параўнальна-прававой, метады назірання і аналізу 

дакументаў, статыстычны і інш. 

Дыпломная работа прысвечана аналізу прычын злачыннасці ў 

Рэспубліцы Беларусь. Інфармацыйнай базай даследавання з'яўляюцца працы 

вядомых расійскіх і беларускіх крымінолагаў, а таксама статыстычныя 

звесткі аб злачыннасці ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе. 

Актуальнасць вывучэння злачыннасці на сучасным этапе вызначаецца 

неабходнасцю захавання адносна станоўчай тэндэнцыі скарачэння яе 

паказчыкаў у Рэспубліцы Беларусь. Вывучэнне прычын злачыннасці дазваляе 

выяўляць тыя канкрэтныя сацыяльныя супярэчнасці, якія прыводзяць да 

здзяйснення злачынстваў, што, у сваю чаргу, спрыяе выпрацоўцы 

рацыянальных спосабаў папярэджання злачынстваў. У дыпломнай рабоце 

дадзена агульная характарыстыка злачыннасці ў цэлым, даследуецца 

прычынный комплекс злачыннасці ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама 

крыміналагічная характарыстыка дэтэрмінантаў, якія спрыяюць здзяйсненню 

злачынства. Вылучаныя асноўныя метады, накіраваныя на прафілактыку і 

папярэджанне злачыннасці. 

 

 

 



ABSTRACT 

a research paper of the topic  

«Crime reasons in the Republic of Belarus», 

6th year students, group 8, Faculty of Law,  

Kurhan Olesya Dmitrievna 

Research: 59 p., 47 sources, 7 applications, 1 formula. 

CRIME, STATUS, TRENDS, STRUCTURE OF CRIME, STATISTICAL 

INDICATORS OF CRIME, CAUSES OF CRIME, CRIME CONDITIONS, 

FACTORS INFLUENCING CRIME, CLASSIFICATION OF CAUSES OF 

CRIME, ECONOMIC DETERMINANTS, SOCIAL DETERMINANTS, 

POLITICAL DETERMINANTS, PREVENTION AND PREVENTION OF 

CRIME. 

The object of the research is crime in the Republic of Belarus, its causes and 

conditions as fundamental problems of criminology. 

The aim of the research is analysis and generalization of scientific 

knowledge about the causes and conditions of crime, the factors contributing to the 

commission of crimes, their classification and the definition of the determinants of 

crime at the present stage in the Republic of Belarus 

Research methods are dialectical, logical, method of analysis and synthesis, 

system-structural, comparative-legal, methods of observation and analysis of 

documents, statistics, etc. 

The research is devoted to the analysis of the causes of crime in the Republic 

of Belarus. Information base of the research are the works of famous Russian and 

Belarusian criminologists, as well as statistics on crime in the Republic of Belarus 

at the present stage. The relevance of studying crime at the present stage is 

determined by the need to maintain a relatively positive trend of reduction of 

indicators in the Republic of Belarus. The study of the causes of crime in order to 

identify those specific social contradictions, which lead to the commission of 

crimes, which, in turn, promotes the development of rational methods of 

prevention of crimes. The research provides a description of crime in general, 

investigated the causal complex crime in the Republic of Belarus and 

criminological characteristics of the determinants contributing to the commission 

of a crime. The basic methods aimed at prevention and crime prevention. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


