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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа : 71 с, 82 источника 
 

МЕТОДЫ, КРИМИНАЛИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВО, 
ОПРОС, АНКЕТИРОВАНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ, 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

Объект исследования - деятельность субъектов по применению 
социологических методов криминалистики при расследовании преступлений: 
следователя, специалиста, эксперта. 

Цель настоящего исследования - рассмотрение и разработка научно 
обоснованных предложений и рекомендаций, направленных на разрешение 
основных теоретических и практических проблем применения социологических 
методов криминалистики. 

Методы исследования - комплекс общенаучных и специальных методов 
познания, обобщения, системного, структурного и функционального анализа, 
применяемые как общие методы научного познания явлений объективного 
мира. Центральное место в исследовании предмета заняли специальные 
юридические методы: формально-юридический анализ и сравнительно-
правовой метод. 

Полученные результаты – обобщены теоретические знания о 
социологических методах криминалистики. 

Элементы научной новизны заключаются в расширении понятийного 
аппарата в результате комплексного анализа основных теоретических 
положений о социологических методах криминалистики с целью применения 
данного метода при расследовании преступлений. 

Область возможного практического применения: возможностью 
использования ее результатов в учебном процессе. 

 
Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 

 

Дыпломная праца: 71 с, 82 крыніцы 
 

МЕТАДЫ, КРЫМІНАЛІСТЫКІ, САЦЫЯЛОГІІ, ПРАВА, ОПРОС, 
АНКЕТАВАННЯ, НАЗІРАННЕ, РАССЛЕДАВАННЕ, ЗЛАЧЫНСТВА 

 
Аб'ект даследавання - дзейнасць суб'ектаў па ўжыванні сацыялагічных 

метадаў крыміналістыкі пры расследаванні злачынстваў: следчага, спецыяліста, 
эксперта. 

Мэта гэтага даследавання - разгляд і распрацоўка навукова 
абгрунтаваных прапаноў і рэкамендацый, накіраваных на дазвол асноўных 
тэарэтычных і практычных праблем прымянення сацыялагічных метадаў 
крыміналістыкі. 

Метады даследавання - комплекс агульнанавуковых і спецыяльных 
метадаў пазнання, абагульнення, сістэмнага, структурнага і функцыянальнага 
аналізу, якія ўжываюцца як агульныя метады навуковага пазнання з'яў 
аб'ектыўнага свету. Цэнтральнае месца ў даследаванні прадмета занялі 
спецыяльныя юрыдычныя метады: фармальна-юрыдычны аналіз і параўнальна-
прававы метад. 

Атрыманыя вынікі - абагульнены тэарэтычныя веды аб сацыялагічных 
метадах крыміналістыкі. 

Элементы навуковай навізны складаюцца ў пашырэнні паняційнага 
апарату ў выніку комплекснага аналізу асноўных тэарэтычных палажэнняў аб 
сацыялагічных метадах крыміналістыкі з мэтай прымянення дадзенага метаду 
пры расследаванні злачынстваў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасцю 
выкарыстання яе вынікаў у навучальным працэсе. 

 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis: 71, 82 source 
 

METHOD, CRIMINOLOGY, SOCIOLOGY, LAW, SURVEYS, 
QUESTIONNAIRES, OBSERVATION, INVESTIGATION, CRIME 
 
The object of research activity of subjects for the use of sociological methods 

of criminology in the investigation of the crime: the investigator, a specialist, an 
expert. 

The purpose of this study - Consideration and development of scientifically 
well-founded proposals and recommendations aimed at the resolution of the main 
theoretical and practical issues of application of sociological methods of criminology. 

Research Methods - complex scientific and special methods of knowledge, 
synthesis, system, structural and functional analysis, used as common methods of 
scientific knowledge of the phenomena of the objective world. The central place in 
the study of the subject to make a special legal methods: formal-legal analysis and 
comparative legal method. 

The results obtained - summarizes theoretical knowledge of sociological 
criminology methods. 

Elements of scientific novelty consists in the expansion of the conceptual 
apparatus in the results of a comprehensive analysis of basic theoretical principles of 
sociological criminology techniques to the use of this method in the investigation of 
crimes. 

Field possible practical application: the possibility of its use results in the 
teaching process. 

 
The author of affirms that given in the thesis analytical material correctly and 

objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from the literature 
of the sources and other theoretical and methodological terms and concepts are 
accompanied by references to their authors. 
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