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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа на тему 
«Методика расследования изнасилований» 

52 страницы, 50 источников 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИЗНАСИЛОВАНИЕ; МЕТОДИКА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ; КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА; СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ; РАССЛЕДОВАНИЕ. 

Об актуальности исследуемой темы свидетельствует неблагоприятная 
тенденция, характеризующая изнасилования, особенно заметно снижение 
возраста лиц, виновных в совершении изнасилований, а также их жертв; рост 
количества случаев изнасилований и покушений на изнасилования, которые 
сопровождаются совершением иных тяжких преступлений. Данная динамика 
проявляется на фоне общего роста агрессии и жестокости в современном 
обществе. 

Целью данной дипломной работы является: всестороннее исследование 
методики расследования изнасилований и анализ особенностей выявления, 
расследования изнасилований в различных типовых следственных ситуациях. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся при расследовании дел об изнасиловании. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты и 
комментарии к ним, мнения ученых по вопросам уголовно-правовой, 
криминологической и криминалистической характеристик изнасилования. 

Структура дипломной работы обусловлена поставленными в ней 
задачами и включает в себя введение, две главы, которые состоят из четырех 
параграфов, заключение и список использованных источников. 

Научная новизна. В работе проведено комплексное исследование 
методики расследования изнасилований, выявлены основные правовые и 
организационные проблемы расследования дел данной категории, предложены 
возможные пути их решения. 

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования результаты 
могут применяться в практической деятельности следственных органов, а 
также использоваться для дальнейших теоретический разработок. 

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

Дыпломная праца на тэму 
«Методыка расследавання згвалтаванняў» 

52 старонкі, 50 крыніц 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЗГВАЛТАВАННЕ;МЕТОДЫКА 
РАССЛЕДАВАННЯ ЗГВАЛТАВАННЯ; КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ 
ХАРАКТАРЫСТЫКА ЗГВАЛТАВАННЯ; ВЫНІКОВЫЯ ДЗЕЯННІ; 
РАССЛЕДАВАННЕ. 

Аб актуальнасці  тэмы даследавання сведчыць неспрыяльны накірунак, 
яки характарызуе згвалтаванні, асабліва прыкметна зніжэнне ўзросту асоб, 
вінаватых у здзяйсненні згвалтаванняў, а таксама іх ахвяр; рост колькасці 
выпадкаў згвалтаванняў і замахаў на згвалтаванні, якія суправаджаюцца 
здзясненнем іншых цяжкіх злачынстваў. Дадзеная дынаміка праяўляецца на 
фоне агульнага росту агрэсіі і жорсткасці ў сучасным грамадстве. 

Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца: ўсебаковае даследаванне 
методыкі расследавання згвалтаванняў і аналіз асаблівасцяў выяўлення, 
расследавання, раскрыцця згвалтаванняў у розных тыпавых следчых сітуацыях. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў злачыннай дзейнасці па здзяйсненні згвалтавання і ў дзейнасці 
следчых органаў пры расследаванні спраў аб згвалтаванні. 

Структура дыпломнай працы абумоўлена пастаўленымі ў ёй задачамі і 
ўключае ў сябе ўвядзіны, дзве главы, якія складаюцца з чатырох параграфаў, 
заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры. 

Навуковая навізна. У працы праведзена комплекснае даследаванне 
методыкі расследавання згвалтаванняў, выяўлены асноўныя прававыя і 
арганізацыйныя праблемы расследавання спраў гэтай катэгорыі, прапанаваныя 
магчымыя шляхі іх рашэння. 

Практычная значнасць. Атрыманыя ў ходзе даследавання вынікі могуць 
прымяняцца ў практычнай дзейнасці следчых органаў, а таксама 
выкарыстоўвацца для далейшых тэарэтычных распрацовак. 

Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу (аб'екта), усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

Thesis on 
«The Methodology of the Rape Investigation» 

52 pages, 50 sources 

KEY WORDS: RAPE; THE METHODOLOGY OF THE RAPE 
INVESTIGATION; THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF RAPE; 
INVESTIGATIVE ACTIONS; INVESTIGATION. 

The topicality of the research is in an inauspicious tendency that characterizes 
rape. It is particularly noticeable that the age of perpetrators of rape as well as their 
victims is reducing; there is an increase in the number of rape cases and attempted 
rape, which are accompanied by the commission of other grave crimes. This 
dynamics is manifested against the background of the general growth of aggression 
and cruelty in modern society. 

The purpose of the thesis is a comprehensive study of the methodology of the 
rape investigation and an analysis of the features of detection, investigation of rapes 
in different typical investigative situations. 

The object of the research is social relations formed during the investigation of 
rape cases. 

The subject of the research is normative legal acts and comments upon them, 
opinions of scientists on the issues of criminal, criminological and criminalistic 
characteristics of rape.  

The structure of the thesis is determined by the tasks set and it includes 
introduction, 2 chapters which consist of four sections, conclusion and list of sources. 

Scientific novelty: a comprehensive study of the methodology of the rape 
investigation was developed, the main legal and organizational problems of 
investigating cases of this category were identified, possible ways to solve them were 
suggested.  

The significance of the work: the results obtained during the research can be 
applied in the practical activities of the investigative bodies and also used for further 
theoretical development. 

The author confirms that the analytical material given in the thesis reflects 
objectively the state of the process (object) under the study, all theoretical and 
methodological positions and concepts borrowed from literary and other sources are 
accompanied by references to their authors.  
  


