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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 61 страница, 50 использованных источников.  
Ключевые слова: ПРЕСТУПЛЕНИЕ,УБИЙСТВО, САМОУБИЙСТВО, 

ИНСЦЕНИРОВКА, ИНСЦЕНИРОВКА САМОУБИЙСТВА, НЕГАТИВНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОСМОТР 
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ЭКСПЕРТИЗА.  

Цель дипломной работы - исследование криминалистических 
аспектов расследования убийств, инсценированных под самоубийства.  

Задачи дипломной работы:  
- дать криминалистическую характеристику убийств;  
- рассмотреть значение негативных обстоятельств при расследовании 
инсценировок;  
- раскрыть сущность инсценировки как способа сокрытия преступления;  
- раскрыть методику раскрытия и расследования преступлений, совершённых 
с использованием инсценировок;  
- проанализировать криминалистические аспекты разоблачения отдельных 
видов инсценировки самоубийства.  

Объектом дипломной работы являются общественные отношения в 
сфере деятельности правоохранительных органов, складывающиеся в 
процессе расследования убийств, инсценированных под самоубийства.  

Предметом исследования являются особенности расследования 
убийств, инсценированных под самоубийства. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы 
использованы методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, системный и 
комплексный методы, сравнительно-правовой, исторический, описательный, 
формально-логический и другие современные методы исследования.  

В процессе написания дипломной работы использовались труды 
следующих авторов, которые внесли значительный вклад в разработку 
понятийного аппарата инсценировки, исследование ее различных аспектов, в 
том числе инсценировки убийств под самоубийства: Р.С. Белкин, В.В. 
Дементьев, Г.Н. Мудьюгин, В.А. Овечкин, С.Ю. Рывкин, В.И. Фадеев, В.В. 
Степанов, Е.В. Баранов, С.И. Медведев, Ю.Г. Торбин и другие.  

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

 

Дыпломная праца : 61 старонка, 50 крыніц. 
Ключавыя словы: ЗЛАЧЫНСТВА, ЗАБОЙСТВА, САМАГУБСТВА, 

ІНСЦЭНІРОЎКА САМАГУБСТВА, НЕГАТЫЎНЫЯ АБСТАВІНЫ, 
РАССЛЕДАВАННЕ ЗЛАЧЫНСТВАЎ, АГЛЯД МЕСЦА ЗДАРЭННЯ, 
ЭКСПЕРТЫЗА.  

Мэта дыпломнай працы - даследаванне крыміналістычных аспектаў 
расследавання забойстваў, прадстаўленных як самагубствы.  

Задачы дыпломнай працы:  
- даць крыміналістычную характарыстыку забойстваў;  
- разгледзець значэнне негатыўных абставін пры расследаванні інсцэніровак;  
- раскрыць сутнасць інсцэніроўкі як спосабу утойвання злачынства;  
- раскрыць методыку раскрыцця і расследавання злачынстваў, учыненых з 
выкарыстаннем інсцэніровак;  
- прааналізаваць крыміналістычные аспекты выкрыцця асобных відаў 
інсцэніроўкі самагубства.  

Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляюцца грамадскія адносіны ў сферы 
дзейнасці праваахоўных органаў, якія складваюцца ў працэсе расследавання 
забойстваў, прадстаўленных пад самагубствы.  

Прадметам даследавання з'яўляюцца асаблівасці расследавання 
забойстваў прадстаўленных як самагубствы. 

Метадалагічная аснова даследавання. У працэссе працы 
выкарыставаны метады аналізу, сінтэзу, індукцыі, дэдукцыі, сістэмны і 
комплексны метады, параўнальна-прававы, гістарычны, апісальны, 
фармальна-лагічны і іншыя сучасныя метады даследавання.  

У працэсе напісання дыпломнай працы выкарыстоўваліся працы 
наступных аўтараў, якія ўнеслі значны ўклад у распрацоўку паняційнага 
апарату інсцэніроўкі, даследаванне яе розных аспектаў, у тым ліку 
інсцэніроўкі забойстваў пад самагубствы: Р.С. Вавёрчын, В.У. Дземенцьеў, 
Г.М. Мудзьюгін, В.А. Авечкін, С.Ю. Рыўкін, У.І. Фадзееў, В.У. Сцяпанаў, 
А.У. Баранаў, С.І. Мядзведзеў, Ю.Г. Торбін і іншыя.  

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

 

Thesis: 61 pages, 50 sources. 
Keywords: crime, murder, suicide, insecurity, insanity of suicide, negative 

circumstances, investigation of the crime, inspection of the place of accusation, 
examination. 

The purpose of the thesis is to study forensic aspects of the investigation of 
murders, which were staged for suicide.  

The tasks of the thesis: 
- give a criminalistic description of the murders; 
- consider the importance of negative circumstances in the investigation of 
dramatizations; 
- reveal the essence of the staging as a way of concealing a crime; 
- disclose the methodology of disclosure and investigation of crimes committed 
with the use of dramatizations; 
- analyze the criminalistic aspects of exposing certain types of staged suicide. 

The  subject  of  the  diploma  work are public relations in the field of law 
enforcement agencies, developing in the process of investigating murders, mocked 
for suicide. 

The methodological base of  the  research  consists  of  methods  of  analysis,  
synthesis, induction, deduction, system and complex methods, comparative-legal, 
historical, descriptive, formal-logical and other modern methods of investigation. 

In the process of  writing the thesis,  the works of  the following authors were 
used, which made a significant contribution to the development of the conceptual 
apparatus of staging, the study of its various aspects, including the staging of 
suicide kills: Belkin, V.V. Dementiev, G.N. Mudyugin, V.A. Ovechkin, S.Y. 
Ryvkin, V.I. Fadeev, V.V. Stepanov, E.V. Baranov, S.I. Medvedev, Y.G. Torbin 
and others. 

The author confirms that the material given in the diploma work correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all theoretical, 
methodological and methodological provisions borrowed from literary and other 
sources are accompanied by references to their authors. 
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