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РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа 68 с., 70 крыніца. 
СЕРЫЙНАЕ ЗАБОЙСТА, КРЫМІНАЛІСТЫКА, СЭКСУАЛЬНАЕ 

ЗАБОЙСТВА, МЕСЦА ЗЛАЧЫНСТВА, ПРЫЛАДА ЗАБОЙСТВА, 
ВЫНІКОВЫЯ ДЗЕЯННІ, ЦЯЛЕСНЫЯ ПАШКОДЖАННІ, АБСТАВІНЫ 
МЕСЦА ЗДАРЭННЯ, АГЛЯД ТРУПА, СЭКСУАЛЬНЫЯ ПАВОДЗІНЫ. 

Аб’ект даследавання: грамадскія адносіны, якія склаліся ў сувязі з 
аховай жыцця чалавека, а таксама якія ўзнікаюць пры раскрыцці і 
расследаванні серыйных забойстваў. 

Мэта работы: вызначыць аб’ектыўныя паказчыкі серыйнага забойства, 
якія могуць быць усталяваны нават пры выяўленні адзінкавага злачынства. 

Задачы работы: вызначыць змест тэрміна і паняцця «серыйнае 
забойства»; даследаваць прынцыпы класіфікацыі пры серыйных забойствах; 
даць ацэнку прыкметам месца, часу, спосабам здзяйснення серыйных 
забойстваў; ацаніць асаблівасці цялесных пашкоджанняў, якія ўзнікаюць пры 
сэксуальным серыйным забойстве; даследаваць асаблівасці крыміналістычнай 
ацэнкі становішча, правядзення асобных следчых дзеянняў; вызначыць 
асноўныя арганізацыйныя мерапрыемствы пры расследаванні серыйных 
сэксуальных забойстваў.  

Метады навуковага даследавання: у рабоце выкарыстаны 
агульнанавуковыя метады: абагульненне, аналіз нарматыўнай базы і 
літаратурных крыніц, сінтэз, мадэляванне і прагназаванне. Таксама былі 
выкарыстаны такія прыватнанавуковые метады, як фармальна-юрыдычны, 
сістэмна-структурны, параўнальна-прававы, гісторыка-прававы і інш. 

Атрыманыя вынікі: у выніку выкарыстання комплексу 
ўзаемадапаўняльных метадаў даследавання ў рабоце разгледжана серыйнае 
забойства як форма гвалтоўных злачыных сэксуальных паводзінаў, пры якіх 
ахвяра пазбаўляецца жыцця. Устаноўлена, што ў такіх выпадках матывам для 
здзяйснення забойстваў служыць не матэрыяльная зацікаўленасць злачынца, а 
задавальненне злачынцам сваіх сэксуальных патрэбаў. Усталяваны прыкметы 
часу, месца, спосабу здзяйснення забойства і характару цялесных 
пашкоджанняў як аб’ектыўныя прыкметы серыйнага забойства. Пададзена 
характарыстыка абставінаў месца здарэння, інфармацыі, якая падлягае аналізу 
пры аглядзе месца здарэння і вонкавым аглядзе трупа. Вызначаны 
арганізацыйныя мерапрыемствы па раскрыцці і расследаванні серыйных 
сэксуальных забойстваў. 
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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа 68 с., 70 источник.  
Ключевые слова: СЕРИЙНОЕ УБИЙСТВО, КРИМИНАЛИСТИКА, 

СЕКСУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО, МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОРУДИЕ 
УБИЙСТВА, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, 
ОБСТАНОВКА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ОСМОТР ТРУПА, 
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Объект исследования: общественные отношения, сложившиеся в связи с 
охраной жизни человека, а также возникающие при раскрытии и расследовании 
серийных убийств. 

Цель работы: определить объективные показатели серийного убийства, 
которые могут быть установлены даже при выявлении единичного 
преступления. 

Задачи работы: определить содержание термина и понятия «серийное 
убийство»; исследовать принципы классификации при серийных убийствах; 
дать оценку признаков места, времени, способам совершения серийных 
убийств; оценить особенности телесных повреждений, возникающих при 
сексуальном серийном убийстве; исследовать особенности 
криминалистической оценки обстановки, проведения отдельных следственных 
действий; определить основные организационные мероприятия при 
расследовании серийных сексуальных убийств. 

Методы научного исследования: формально-юридический, системно-
структурный, сравнительно-правовой, историко-правовой и др. 

Полученные результаты: в результате использования комплекса 
взаимодополняющих методов исследования в работе рассмотрено серийное 
убийство, как форма насильственного преступного сексуального поведения, 
при котором жертва лишается жизни. Установлено, что в таких случаях 
мотивом для совершения убийств служит не материальная заинтересованность 
преступника, а удовлетворение преступником своих сексуальных потребностей. 
Установлены признаки времени, места, способа совершения убийства и 
характера телесных повреждений, как объективные признаки серийного 
убийства. Дана характеристика обстановки места происшествия, информации, 
подлежащей анализу при осмотре места происшествия и наружном осмотре 
трупа. Определены организационные мероприятия по раскрытию и 
расследованию серийных сексуальных убийств. 
  



5 
 

ABSTRACT 
 

Thesis work 68 pp., 70 source. 
KEYWORDS: SERIAL MURDER, CRIME, SEXUAL HOMICIDE, CRIME 

SCENE, MURDER WEAPON, INVESTIGATIVE ACTIONS, PERSONAL 
INJURY SITUATION SCENE, EXAMINATION OF THE CORPSE, SEXUAL 
BEHAVIOR 

The object of study is: public relations established in connection with the 
protection of human life, as well as arising from the disclosure and investigation of 
serial murders. 

The purpose of the work is : to determine the indicators of objective signs of 
serial murder, which can be found even if a single crime was identified. 

Tasks of work are: to define the content of the term and the concept of "serial 
murder"; Investigate the principles of classification for serial killings; to assess the 
signs of place, time, ways of committing serial killings; to assess the features of 
bodily harm arising from sexual serial murder; to study the features of the forensic 
assessment of the situation, the conduct of separate investigative actions; to identify 
the main organizational arrangements for the investigation of serial sexual 
assassinations. 

Methods of scientific research: formal-legal, system-structural, comparative-
legal, historical and legal, etc. 

The obtained results: as a result of using a set of complementary research 
methods, serial murder is considered in the work as a form of violent criminal sexual 
behavior, in which the victim is deprived of life. It was found that in such cases, the 
motive for the killings is not a material interest in the offender, but the offender 
satisfaction of their sexual needs. The signs of time, place, method of committing 
murder and the nature of bodily injuries are found as objective signs of serial murder. 
The characteristics of the situation of the scene of the incident, the information to be 
analyzed when inspecting the scene and external examination of the corpse are given. 
Organizational measures for the disclosure and investigation of serial sexual murders 
are defined. 
 


