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РЕФЕРАТ 
 

Общий объем дипломной работы составляет 58 страниц. Научной 
основой для проведенного исследования послужили 35 источников. Работа 
включает три главы, 7 пунктов. 

Перечень ключевых слов: ВИКТИМОЛОГИЯ, ЖЕРТВА, 
ПОТЕРПЕВШИЙ, ДОПРОС ПОТЕРПЕВШЕГО, ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЗДОРОВЬЯ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ЛИЧНОСТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО, ВИКТИМИЗАЦИЯ, 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА. 

Объектом исследования явились общественные отношения, 
сложившиеся в связи с охраной здоровья человека и возникающие в 
отношении потерпевшего лица при причинении вреда его здоровью. 

Предметом исследования послужили теоретические и нормативные 
положения о потерпевшем лице в преступлениях против его здоровья. 

Цель работы – исследовать значение процессуальных и личностных 
особенностей потерпевшего лица при расследовании по делам о 
преступлениях против здоровья.   

Задачи исследования:  
1. Раскрыть уголовно-правовое понятие  потерпевшего лица, 

определить его права и обязанности в уголовном процессе.  
2. Выделить преступления против здоровья человека, определить 

обстоятельства которые могут отказывать влияние на совершение таких 
преступлений.  

3. Исследовать значение виктимного поведения для установления 
обстоятельств преступления против здоровья человека и профилактики 
преступлений.  

4. Исследовать особенности проведения допроса потерпевшего в 
преступлении против здоровья человека. 

Методы исследования: общенаучный диалектический метод познания, 
а также сравнительно-правовой, системно-структурный анализ изучаемых 
юридических категорий, логический, формально-юридический. 

Результаты проведенного исследования заключаются в определении 
значения особенностей потерпевшего лица в преступлениях против здоровья. 

Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 
использованием научных методов познания, приведенным списком 
источников и ссылками на них в основной части работы. 
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                                                  РЭФЕРАТ 
 

Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 58 старонак. Навуковай 
асновай для праведзенага даследавання паслужылі 35 крыніц. 

Пералік ключавых слоў: ВIКТЫМАЛОГIЯ, АХВЯРА, ПАЦЯРПЕЛЫ, 
ДОПЫТ ПАЦЯРПЕЛАГА, ЗЛАЧЫНСТВЫ СУПРАЦЬ ЗДАРОЎЯ, 
ЦЯЛЕСНЫЯ ПАШКОДЖАННЯ, ВIКТЫМНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, АСОБА 
ПАЦЯРПЕЛАГА, ВIКТЫМIЗАЦЫЯ, ВIКТЫМАЛАГIЧНАЯ 
ПРАФIЛАКТЫКА. 

Аб'ектам даследавання з'явіліся грамадскія адносіны, якія склаліся ў 
сувязі з аховай здароўя чалавека і якія ўзнікаюць у дачыненні да пацярпелага 
пры прычыненні шкоды яго здароўю. 

Прадметам даследавання паслужылі тэарэтычныя і нарматыўныя 
палажэнні пра пацярпелага ў злачынствах супраць яго здароўя. 

Мэта працы - даследаваць значэнне працэсуальных і асобасных 
асаблівасцяў пацярпелага пры расследаванні па справах аб злачынствах 
супраць здароўя. 

Задачы даследавання:  
1. Раскрыць крымінальна-прававое паняцце пацярпелага, вызначыць 

яго правы і абавязкі ў крымінальным працэсе.  
2. Вылучыць злачынствы супраць здароўя чалавека, вызначыць 

абставіны якія могуць адмаўляць ўплыў на здзяйсненне такіх злачынстваў.  
3. Даследаваць значэнне віктымных паводзін для ўстанаўлення 

абставінаў злачынства супраць здароўя чалавека і прафілактыкі злачынстваў.  
4. Даследаваць асаблівасці правядзення допыту пацярпелага ад 

злачынства супраць здароўя чалавека. 
Метады даследавання: агульнанавуковы дыялектычны метад пазнання, 

а таксама параўнальна-прававой, сістэмна-структурны аналіз вывучаемых 
юрыдычных катэгорый, лагічны, фармальна-юрыдычны. 

Вынікі праведзенага даследавання складаюцца ў вызначэнні значэння 
асаблівасцяў пацярпелага ў злачынствах супраць здароўя. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 
выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеным спісам крыніц і 
спасылкамі на іх ў асноўнай частцы работы. 
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                                                  ABSTRACT 

Total pages: 58. Scientific base is 35 sources. 
Key words: VICTIMOLOGY, VICTIM, INJURED, INTERROGATION OF 

VICTIM, CRIMES AGAINST HEALTH, INJURIES, VICTIM BEHAVIOR, 
THE PERSON OF THE VICTIM, VIKTIMIZATION, VICTIMOLOGICAL 
PREVENTION. 

The object of the study was the public relations that had arisen in connection 
with the protection of human health and arising in relation to the injured person 
while harming his health. 

The subject of the study was the theoretical and normative provisions on the 
injured person in crimes against his health. 

The purpose of the work is to investigate the importance of the procedural 
and personal characteristics of the injured person in the investigation of crimes 
against health. 

Objectives of the study: 
1. To disclose the criminal-legal concept of the injured person, determine his 

rights and duties in criminal proceedings. 
2. Identify crimes against human health, identify circumstances that may 

deny the impact on the commission of such crimes. 
3. Investigate the importance of victim behavior for establishing the 

circumstances of the crime against human health and the prevention of crime. 
4. Investigate the characteristics of interrogation of the victim in a crime 

against human health. 
To reach objective following methods of investigation were used general 

scientific dialectical method of experience and special methods of investigation 
such as: law-comparative, systematic-structural analysis of studied legal 
categories, logical, normative and other methods. 

The  results  of  the  study  are  to  determine  the  significance  of  the  
characteristics of the injured person in crimes against health. 

The reliability of materials and research results is confirmed by the use of 
scientific methods of cognition, a list of sources and references to them in the main 
part of the work. 
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