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  РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы — 64 страниц. В процессе исследования  было 
использовано 69 источников. 

Ключевые слова: КВАРТРИРНЫЕ КРАЖИ, КРАЖА, КВАРТИРА, 
ПРАВО НА ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВО, МЕТОДИКА 
РАССЛЕДОВНАИЯ. 

Объект исследования – кражи из квартир(домов) как относительно 
самостоятельная группа преступлений с присущими ей особенностями 
состояния, структуры, динамики и характера общественно опасных 
последствий. 

Цель работы – исследование теоритических основ расследования 
квартирных краж и разработка на этой основе предложений по 
совершенствованию методических рекомендаций по расследованию данного 
вида преступлений. Вскрыть социально-правовую природу квартирных краж 
как одного из наиболее распространенных видов преступных посягательств, 
познать основные закономерности состояния, динамики и общественно 
опасных последствий квартирных краж в стране, выявить особенности 
личности квартирных воров и на основе типологии и классификации 
установить их взаимосвязь с механизмом преступного поведения. 

Методологическую основу исследования составляют общелогические 
методы (метод анализа научной литературы и нормативных правовых актов; 
метод  синтеза; метод классификации, обобщения), исторический метод, 
статистический и  специально-юридический (сравнительно-правовой) метод.  

Полученные результаты и их новизна: проведено комплексное 
исследование методики расследования квартирных краж, ее правовой 
природы, подробно рассмотрены теоретико-правовые основы исследования, 
информационное обеспечение расследования и прикладное обеспечение. 
Проведено сравнение подходов различных авторов по данному вопросу. 
Обоснованы теоретические положения, определены проблемы в правовом 
регулировании и предложены варианты совершенствования действующего 
законодательства. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы в целях совершенствования правового регулирования указанных 
вопросов.  

Данная работа является самостоятельным исследованием.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Аб'ём дыпломнай работы – 64 старонак. У ходзе напісання было 
выкарыстана  69 крыніцы. 

Ключавыя словы: КВАТЭРНЫЯ КРАДЗЯЖЫ, КРАДЗЕЖ, КВАТЭРЫ, 
ПРАВА НА МАЁМАСЦЬ, МАЁМАСЦЬ, МЕТОДЫКА РАССЛЕДАВАННЯ. 

Аб'ект даследавання – крадзяжы з кватэр (дамоў) як адносна самастойная 
група злачынстваў з уласцівымі ёй асаблівасцямі стану, структуры, дынамікі і 
характару грамадска небяспечных наступстваў. 

Мэта работы – даследаванне тэарытычных асноў расследавання 
кватэрных крадзяжоў і распрацоўка на гэтай аснове прапаноў па ўдасканаленні 
метадычных рэкамендацый па расследаванні гэтага віду злачынстваў. Выявіць 
сацыяльна-прававую прыроду кватэрных крадзяжоў як аднаго з найбольш 
распаўсюджаных відаў злачынных замахаў, спазнаць асноўныя заканамернасці 
стану, дынамікі і грамадска небяспечных наступстваў кватэрных крадзяжоў у 
краіне, выявіць асаблівасці асобы кватэрных злодзеяў і на аснове тыпалогіі і 
класіфікацыі ўсталяваць іх ўзаемасувязь з механізмам злачыннага паводзінаў.. 

Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульналагічныя 
метады (метад аналізу навуковай літаратуры і нарматыўных прававых актаў; 
метад сінтэзу; метад класіфікацыі, абагульнення), гістарычны метад, 
статыстычны і спецыяльна-юрыдычны (параўнальна-прававы) метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена комплекснае даследаванне 
методыкі расследавання кватэрных крадзяжоў, яе прававой прыроды, 
падрабязна разгледжаны тэарэтыка-прававыя асновы даследаванні, 
інфармацыйнае забеспячэнне расследавання і прыкладное забеспячэнне. 
Праведзена параўнанне падыходаў розных аўтараў па гэтым пытанні. 
Абгрунтаваныя тэарэтычныя палажэнні, вызначаны праблемы ў прававым 
рэгуляванні і прапанаваны варыянты ўдасканалення дзеючага заканадаўства. 
Вынікі праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў мэтах 
удасканалення прававога рэгулявання ўказаных пытанняў. 

Дадзеная праца з'яўляецца самастойным даследаваннем.  
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 DIPLOMA WORK SUMMARY 

The  diploma  work  consists  of  64  pages.  During  the  study  69  sources  were  
used.  

Key words: QUARTRINARY BOARDS, THE CRAFT, THE APARTMENT, 
THE RIGHT TO THE PROPERTY, THE PROPERTY, THE METHOD OF 
INVESTIGATION. 

The object of research -  thefts  from  apartments  (houses)  as  a  relatively  
independent group of crimes with inherent features of the state, structure, dynamics 
and nature of socially dangerous consequences.  

The purpose of the work is to investigate the theoretical basis for 
investigating burglaries and to develop proposals on this basis to improve the 
methodological recommendations for investigating this type of crime.  

Identify  the  social  and  legal  nature  of  burglaries  as  one  of  the  most  common 
types of criminal attacks, to learn the basic laws of the state, dynamics and socially 
dangerous consequences of burglaries in the country, to reveal the personality traits 
of apartment thieves and, on the basis of typology and classification, to establish their 
relationship with the mechanism of criminal behavior.  

The methodological basis of the research consists of general methods (method 
of analyzing scientific literature and normative legal acts, method of synthesis, 
method of classification, generalization), historical method, statistical and special-
legal (comparative-legal) method. The received results and their novelty: the complex 
research of a technique of investigation of apartment thefts, its legal nature, the 
theoretical and legal bases of research, information support of investigation and 
applied support are considered in detail. In this work the approaches of different 
authors on this issue are also compared.  

The theoretical positions are grounded, problems in legal regulation are defined 
and variants of perfection of the current legislation are offered.  

The results of the research can be used to improve the legal regulation of the 
issues mentioned above.  

This work is an independent research. 
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