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Реферат 
 

Объем дипломной работы составил 54 страницы, в процессе проведения 
исследования было использовано 52 источника.  

Перечень ключевых слов: ВИКТИМОЛОГИЯ, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ, ЖЕРТВА, ПОТЕРПЕВШИЙ, 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВИКТИМНОСТЬ, ВИКТИМИЗАЦИЯ, 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА, ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШИХ.  

Объект исследования: общественные отношения, обусловившие 
формирование и развитие теории и практики виктимологических исследований. 

Цель исследования: на основе исследований выявить актуальные 
проблемы теории и практики исследований криминалистической виктимологии 
и предложить пути их решения.  

Методы исследования: общенаучный диалектический метод познания, а 
также наблюдение, описание, логический метод, конкретно-социологический, 
статистический, сравнительно-правовой и метод анализа. 

Результаты исследования: в работе рассмотрены основные подходы к 
определению понятия виктимологии и криминалистической виктимологии, 
отражены основные элементы виктимологии, обобщены положения о роли  
потерпевшего в механизме совершения преступления, изучены проблемы 
практической реализации виктимологических исследований, предложены 
рекомендации по виктимологической профилактике, а также защите и 
реабилитации потерпевших. 

Новизна работы: изложены проблемы практической реализации 
положений криминалистической виктимологии и предложены пути их 
решения. 

Рекомендации по применению: результаты работы могут быть 
использованы при проведении различных научных исследований в аспекте 
криминалистического учения о потерпевшем.  

Автор работы подтверждает, что материал правильно отражает сущность 
исследуемых вопросов, а заимствованные из иных источников теоретические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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Рэферат 
 

Аб'ём дыпломнай працы склаў 54 старонкі, у працэсе правядзення 
даследавання было выкарыстана 52 крыніцы. 

Пералік ключавых слоў: ВIКТЫМАЛОГIЯ, КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ 
ВIКТЫМАЛОГIЯ, АХВЯРА, ПАЦЯРПЕЛЫ, ЗЛАЧЫНСТВА, 
ВIКТЫМНАСЦЬ, ВIКТЫМIЗАЦЫЯ, ВIКТЫМАЛАГIЧНАЯ СІТУАЦЫЯ, 
ВIКТЫМАЛАГIЧНАЯ ПРАФІЛАКТЫКА, АБАРОНА ПАЦЯРПЕЛЫХ. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія абумовілі фарміраванне і 
развіццё тэорыі і практыкі вiктымалагiчных даследаванняў. 

Мэта даследавання: на аснове даследаванняў выявіць актуальныя 
праблемы тэорыі і практыкі даследаванняў крыміналістычнай вiктымалoгii і 
прапанаваць шляхі іх рашэння. 

Метады даследавання: агульнанавуковы дыялектычны метад пазнання, а 
таксама назіранне, апісанне, лагічны метад, канкрэтна-сацыялагічны, 
статыстычны, параўнальна-прававы і метад аналізу. 

Вынікі даследавання: у рабоце разгледжаны асноўныя падыходы да 
вызначэння паняцця вiктымалoгii і крыміналістычнай вiктымалoгii, 
адлюстраваны асноўныя элементы вiктымалoгii, абагульнены палажэнні аб ролі 
пацярпелага ў механізме здзяйснення злачынства, вывучаны праблемы 
практычнай рэалізацыі вiктымалагiчных даследаванняў, прапанаваныя 
рэкамендацыі па вiктымалагiчнай прафілактыцы, а таксама абароне і 
рэабілітацыі пацярпелых. 

Навізна працы: выкладзены праблемы практычнай рэалізацыі палажэнняў 
крыміналістычнай вiктымалoгii і прапанаваны шляхі іх рашэння. 

Рэкамендацыі па ўжыванні: вынікі працы могуць быць выкарыстаны пры 
правядзенні розных навуковых даследаванняў у аспекце крыміналістычнага 
вучэнні пра пацярпелы. 

Аўтар працы пацвярджае, што матэрыял правільна адлюстроўвае 
сутнасць даследуемых пытанняў, а запазычаныя з іншых крыніц тэарэтычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Paper 
 

The  volume  of  the  thesis  was  54  pages,  52  sources  were  used  during  the  
research. 

Key words: VIKTIMOLOGY, CRIMINALISTIC VICTYMOLOGY, 
VICTIM, LOST, CRIME, VICTIMITY, VIKTIMIZATION, VICTIMOLOGICAL 
SITUATION, VICTIMOLOGICAL PROPHYLAXIS, PROTECTION OF THE 
VICTIMS. 

Object of research: social relations, which determined the formation and 
development of the theory and practice of victimological research. 

The purpose of the research: on the basis of research to identify the actual 
problems of the theory and practice of forensic victimology research and to suggest 
ways of their solution. 

Research methods: general scientific dialectical method of cognition, as well as 
observation, description, logical method, specifically sociological, statistical, 
comparative-legal and method of analysis. 

Results of the research: the main approaches to the definition of the concept of 
victimology and criminalistic victimology are reviewed, the main elements of 
victimology are reflected, the provisions on the role of the victim in the mechanism 
of commission of crime are summarized, the problems of practical implementation of 
victimological studies are studied, recommendations on victimological prevention, as 
well as protection and rehabilitation of victims. 

Novelty of the work: problems of practical realization of the provisions of 
criminalistic victimology are outlined and ways of their solution are suggested. 

Recommendations for use: the results of the work can be used in carrying out 
various scientific research in the aspect of forensic doctrine of the victim. 

The author of the paper confirms that the material correctly reflects the essence 
of the issues under study, and the theoretical positions and concepts borrowed from 
other sources are accompanied by references to their authors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


