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Реферат дипломной работы 

 

Актуальность дипломной работы заключается в недостаточной выработке 

теоретической базы производства очной ставки в Республике Беларусь, 

необходимости совершенствования уголовно-процессуального законода-

тельства по данной тематике. 

Объем работы - 75 страниц. Использовано 50 источников. 

Ключевые слова: ОЧНАЯ СТАВКА, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПОСЫЛКИ, СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ, УЧАСТНИКИ, СЛЕДОВАТЕЛЬ, ПРОТОКОЛ. 

Объект исследования: законодательная база Республики Беларусь, 

Российской Федерации, научные труды ученых-процессуалистов и 

криминалистов по обозначенной теме. 

Цели работы: уяснение правовой природы очной ставки и механизма ее 

реализации на территории Республики Беларусь. 

Методы исследования: общенаучные (системно-аналитический, анализ, 

дедукция), специально-юридические (формально-юридический, сравнительно-

правовой). 

Результаты исследования и их новизна: разработка теоретических 

положений о сущности очной ставки, предложено определение категории 

«очная ставка», определены предпосылки производства очной ставки и порядок 

его производства. 

Область возможного практического применения: внедрение основных 

результатов исследования в учебный процесс ВУЗов Республики Беларусь. 

Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 

использованием научных методов познания, приведенным списком источников 

и ссылками на них в основной части работы. 



 

Рэферат дыпломнай працы 

 

Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў недастатковай 

выпрацоўцы тэарэтычнай базы правядзення вочнай стаўкі ў Рэспубліцы 

Беларусь, неабходнасці ўдасканалення крымінальна-працэсуальнага 

заканадаўства по гэтай тэматыке. 

Аб’ём працы - 75 старонак. Выкарыстана 50 крыніц. 

Ключавыя словы: ВОЧНАЯ СТАЎКА, САМАСТОЙНАЕ СЛЕДЧАЕ 

ДЗЕЯННЕ, ПЕРАДУМОВЫ, ІСТОТНЫЯ СУПЯРЭЧНАСЦІ, УДЗЕЛЬНІКІ, 

СЛЕДЧЫ, ПРАТАКОЛ. 

Аб’ект даследавання: заканадаўчая база Рэспублікі Беларусь, Расійскай 

Федэрацыі, навуковыя працы вучоных-працэсуалістаў і крыміналістаў па 

пазначанай тэме. 

Мэты працы: высвятленне прававой прыроды вочнай стаўкі і механізму 

яе рэалізацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (сістэмна-аналітычны, аналіз, 

дэдукцыя), спецыяльна-юрыдычныя (фармальна-юрыдычны, параўнальна-

прававы). 

Вынікі даследавання і іх навізна: распрацоўка тэарэтычных палажэнняў 

аб сутнасці вочнай стаўкі, прапанавана вызначэнне катэгорыі «вочная стаўка», 

вызначаны перадумовы правядзення вочнай стаўкі і парадак яе выкарыстання. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: ўкараненне 

асноўных вынікаў даследавання ў навучальны працэс ВНУ Рэспублікі 

Беларусь. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 

выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, спісам крыніц і спасылкамі на іх 

у асноўнай часткі працы. 



 

Thesis paper 

 

Relevance of the thesis consists in insufficient development of theoretical base 

of production of a confrontation in Republic of Belarus, determination, need of 

improvement of the criminal procedure legislation. 

Work volume - 75 pages. 50 sources are used. 

Keywords: CONFRONTATION, INDEPENDENT INVESTIGATIVE 

ACTION, PREREQUISITES, ESSENTIAL CONTRADICTIONS, 

PARTICIPANTS, INVESTIGATOR, PROTOCOL. 

Object of research: legislative base of Republic of Belarus, the Russian 

Federation, scientific works of scientists on criminal process and criminalists on the 

designated subject. 

Work purposes: explanation of the legal nature of a confrontation and the 

mechanism of its realization in the territory of Republic of Belarus. 

Research methods: general scientific (system and analytical, analysis, 

deduction), special and legal (legallistic, comparative and legal). 

Results of research and their novelty: development of theoretical regulations 

on essence of a confrontation, category «confrontation » definition is offered, 

prerequisites of production of a confrontation and an order of its production are 

defined. 

Area of possible practical application: introduction of the main results of 

research in educational process of Higher Education Institutions of Republic of 

Belarus. 

Reliability of materials and results of research is confirmed by use of scientific 

methods of the knowledge, the provided list of sources and links to them in the main 

part of work. 

 


