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РЕФЕРАТ 
 
 

Дипломная работа: 79 с., 61 источник 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРИМИНАЛИСТИКА; РАССЛЕДОВАНИЕ, 
НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; ДОПРОС; ВЫЕМКА; 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ; ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

 
Объект исследования - совокупность научных положений и 

разработанных на их основе рекомендаций по расследованию экономических 
преступлений в сфере налогообложения.  

Цель настоящего исследования состоит в разработке оптимальных 
тактических приемов расследования экономических преступлений в сфере 
налогообложения.  

Методы исследования - в ходе исследования в качестве базового 
использовался диалектический метод познания реальной действительности, 
социологический, сравнительно-правовой и исторический (изучение 
соответствующих научных источников) методы, а также анализ и обобщение 
следственной практики. 

Полученные результаты – разработан комплекс рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности расследования экономических 
преступлений в сфере налогообложения. Теоретические выводы и практические 
рекомендации, сформулированные в дипломной работе, могут быть применены 
в учебном процессе при проведении теоретических и практических занятий по 
дисциплине «Криминалистика»; а также могут послужить основой для 
дальнейших научных исследований в данной области. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная праца: 79 с., 61 крыніца 
 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: КРЫМІНАЛІСТЫКА; РАССЛЕДАВАННЕ; 

ПАДАТКОВЫХ ЗЛАЧЫНСТВАУ; ДОПЫТ; ВЫЕМКА; 
КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫЯ ВЕРСІI, ТАКТЫКА; СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННI. 
 
Аб'ект даследавання - сукупнасць навуковых палажэнняў і распрацаваных 

на іх аснове рэкамендацый па расследаванні эканамічных злачынстваў у сферы 
падаткаабкладання. 

Мэта гэтага даследавання складаецца ў распрацоўцы аптымальных 
тактычных прыёмаў расследавання эканамічных злачынстваў у сферы 
падаткаабкладання. 

Метады даследавання - падчас даследаванняў у якасці базавай 
выкарыстоўваўся дыялектычны метад пазнання рэальнай рэчаіснасці, 
сацыялагічны, параўнальна-прававой і гістарычны (вывучэнне адпаведных 
навуковых крыніц) метады, а таксама аналіз і абагульненне следчай практыкі. 

Атрыманыя вынікі - распрацаваны комплекс рэкамендацый, накіраваных 
на павышэнне эфектыўнасці расследавання эканамічных злачынстваў у сферы 
падаткаабкладання. Тэарэтычныя высновы і практычныя рэкамендацыі, 
сфармуляваныя ў дыпломнай працы, могуць быць ужытыя ў навучальным 
працэсе пры правядзенні тэарэтычных і практычных заняткаў па дысцыпліне 
«Крыміналістыка»; а таксама могуць паслужыць асновай для далейшых 
навуковых даследаванняў у гэтай галіне. 

 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACTS 
 
 
Thesis: 79 pp., 61 sources 
 

KEYWORDS: CRIMINALISTICS; INVESTIGATION; TAX CRIMES; 
INTERROGATION; RECYCLING; CRIMINALISTIC VERSIONS; 

TACTICS OF THE PRODUCTION OF INVESTIGATION ACTIONS 
 
The object of  the  research  is  a  set  of  scientific  provisions  and  

recommendations developed on their basis to investigate economic crimes in the field 
of taxation. 

The purpose of this study is to develop optimal tactical methods for 
investigating economic crimes in the field of taxation. 

Methods of research - In the course of the research, the dialectical method of 
cognition of real reality, sociological, comparative-legal and historical (study of 
relevant scientific sources) methods as well as analysis and generalization of 
investigative practice were used as the basic method in the course of research. 

The received results - the complex of the recommendations directed on 
increase of efficiency of investigation of economic crimes in the field of the taxation 
is developed. Theoretical conclusions and practical recommendations formulated in 
the thesis work can be applied in the educational process in the conduct of theoretical 
and practical classes in the discipline "Forensic Science"; And also can serve as a 
basis for further scientific research in this field. 

 
The  author  of  the  paper  confirms  that  the  analytical  material  given  in  the  

diploma work reflects the state of the process under investigation correctly and 
objectively, and all theoretical, methodological provisions and concepts borrowed 
from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 
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