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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 58 с, источников 40. 
СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА, СЕРИЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ, 
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ. 

Объектом исследования дипломной работы является теория и практика 
следственной деятельности и ее специфики применительно к раскрытию серийных 
убийств. 
 
Цель настоящего исследования - раскрыть понятие и обозначить признаки 
серийных убийств, выявить особенности первоначального и последующих этапов 
расследования таких убийств, а также методические рекомендации серийных 
преступлений.  
 
Методы исследования - общенаучные методы: анализ, синтез, аналогия и 
сравнение. Также в работе были использованы системный, сравнительный, 
исторический методы. 

Полученные результаты – обобщение теоретических знаний о серийных 
убийствах, предложение определения понятия серийных убийств на основе синтеза 
зарубежного и национального подходов, а также изучение и систематизация опыта в 
расследовании серийных убийств. 

Элементы научной новизны - систематическое изучение проблемы связанной с 
отсутствием общепринятого понимания понятия серийных убийств, обобщение 
методов расследования серийных убийств. 

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

Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе аналитический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 58 с, крыніц 40. 

СЕРЫЙНЫЯ ЗАБОЙСТВА, СЕРЫЙНЫЯ ЗЛАЧЫНСТВА, ПАПЯРЭДНІ ЭТАП 
РАССЛЕДАВАННЯ СЕРНЫЙНЫХ ЗАЙБОЙСТВАУ, ПСИIХАЛАГИЧНАЯ 
ХАРАКТАРЫСТЫКА СЕРЫЙНЫХ ЗАБОЙСТВАУ, МЕТОДЫКА 
РАССЛЕДАВАННЯ СЕРЫЙНЫХ ЗАБОЙСТВАУ, НАСТУПНЫЯ ЭТАПЫ 
РАССЛЕДАВАННЯ СЕРЫЙНЫХ ЗАБОЙСТВАУ. 

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца тэорыя і практыка следчай 
дзейнасці і яе спецыфікі дачыненні да раскрыцця серыйных забойстваў. 

Мэта даследавання - раскрыць паняцце і пазначыць прыкметы серыйных 
забойстваў, выявіць асаблівасці першапачатковага і наступных этапаў 
расследавання такіх забойстваў, а таксама метадычныя рэкамендацыі серыйных 
злачынстваў. 

Метады даследавання - агульнанавуковыя метады: аналіз, сінтэз, аналогія і 
параўнанне. Таксама ў працы былі выкарыстаныя сістэмны, параўнальны, 
гістарычны метады. 

Атрыманыя вынікі - абагульненне тэарэтычных ведаў аб серыйных забойствах, 
прапанова вызначэння паняцця серыйных забойстваў на аснове сінтэзу замежнага і 
нацыянальнага падыходаў, а таксама вывучэнне і сістэматызацыя вопыту ў 
расследаванні серыйных забойстваў. 

Элементы навуковай навізны - сістэматычнае вывучэнне праблемы звязанай з 
адсутнасцю агульнапрынятага разумення паняцця серыйных забойстваў, 
абагульненне метадаў расследавання серыйных забойстваў. 

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

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя палажэнні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 

 

 



ABSTRACT 

Thesis: 58 s, sources 40. 

SERIOUS MURDERS, SERIOUS CRIMES, PRELIMINARY STAGE OF 
INVESTIGATION OF SERIOUS MURDERS, PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC 
OF A SERIOUS MURDER, METHODOLOGY FOR INVESTIGATION OF SERIOUS 
MURDERS, FOLLOWING STAGES OF INVESTIGATION OF SERIOUS MURDERS. 

The object of research of  the  thesis  work  is  the  theory  and  practice  of  investigative  
activities and its specifics with regard to the disclosure of serial killings. 

The purpose of this study is to reveal the concept and identify the signs of serial killings, 
as well as methodological recommendations of serial crimes. 

Methods of research - about the main methods: analysis, synthesis, analogy and 
comparison. Also in the work were used system, comparative, historical methods. 

The results are a generalization of  theoretical  knowledge  about  serial  killings,  the  
proposal to define the concept of serial killings on the basis of the synthesis of foreign and 
national approaches, and the study and systematization of experience in the investigation 
of serial killings. 

Elements of scientific novelty - a systematic study of problems associated with the lack of 
a generally accepted understanding of the concept of serial killings, a generalization of 
methods for investigating serial killings. 

Area of possible practical application, allowing to use its results in the educational 
process. 

The  author  of  the  paper  confirms  that  the  analytical  material  given  in  the  diploma work  
objectively reflects the state of the process under study, as well as all the theoretical 
positions and principles obtained from literary and other sources concerning references to 
their authors. 

 


