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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа на тему «Криминалистическое обеспечение раскрытия 
и расследования актов терроризма» включает в себя введение, три главы, 
объединяющих восемь параграфов, заключение и список использованных 
источников. Объем дипломной работы – 65 страницы текста. 
Библиографический список на 5 страницах, включает 54 наименования. Общий 
объем работы – 75 страница. 

Ключевые слова: преступление, террор, терроризм, террористическая 
организация, террористическая деятельность, акт терроризма, оперативно-
розыскные мероприятие, расследование, выявление. 

Объект исследования – методические основы расследования актов 
терроризма. Целью настоящей работы является всестороннее и комплексное 
изучение вопросов теории и практики выявления, раскрытия и расследования 
терроризма и разработка на этой основе методических рекомендаций, 
направленных на совершенствование данного процесса. Для раскрытия 
указанной цели в дипломной работе охарактеризована криминалистическая 
структура террористического акта, следственные ситуации и версии, которые 
возникают на первоначальном этапе расследования, программа расследования 
данной категории дел, а также тактические средства, применяемые на 
первоначальном этапе расследования. 

В данной работе поднимаются организационные и тактические проблемы 
раскрытия и расследования актов терроризма, а также раскрыты пути их 
решения. 

В заключении дается краткая характеристика проделанной работы и 
приводятся сделанные выводы.  
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SUMMARY OF THE THESIS  

 
Diploma thesis on "Criminalistic detection and investigation of acts of 

terrorism" includes an introduction, three chapters combining eight paragraphs, a 
conclusion  and  a  list  of  sources  used.  The  volume of  the  thesis  is  65  pages  of  text.  
Bibliographic list on 5 pages, includes 54 titles. The total amount of work is 75 
pages. Keywords: crime, bribery, methods of investigation, forensic structure, tactical 
operations, investigations. 

Keywords: crime, terror, terrorism, terrorist organization, terrorist activity, act 
of terrorism, operational-search activity, investigation, identification. 

The object of research is the methodological basis for investigating acts of 
terrorism. The purpose of this work is to comprehensively and comprehensively 
study the issues of theory and practice of detection, detection and investigation of 
terrorism and the development on this basis of methodological recommendations 
aimed at improving this process. To disclose this goal, the thesis outlines the forensic 
structure of the terrorist act, the investigative situations and versions that arise at the 
initial stage of the investigation, the program of investigation of this category of 
cases, as well as the tactical means used at the initial stage of the investigation. 

In this paper, the organizational and tactical problems of the disclosure and 
investigation  of  acts  of  terrorism  are  raised,  and  the  ways  of  their  solution  are  
disclosed. 

In conclusion, a brief description of the work done and conclusions drawn are 
given. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ  

 
Дыпломная праца на тэму «Крыміналістычнае забеспячэнне раскрыцця і 

расследвання актаў тэрарызму» ўключае ў сябе ўвядзенне, тры кіраўніка, якія 
аб'ядноўваюць восем параграфаў, заключэнне і спіс выкарыстаных крыніц. 
Аб'ём дыпломнай працы - 65 старонкі тэксту. Бібліяграфічны спіс на 5 
старонках, уключае 54 найменняў. Агульны аб'ём работы - 75 
старонка.Ключавыя словы: злачынства, хабарніцтва, методыка расследавання, 
крыміналістычная структура, тактычная аперацыя, следчыя дзеянні. 

Ключавыя словы: злачынства, тэрор, тэрарызм, тэрарыстычная 
арганізацыя, тэрарыстычная дзейнасць, акт тэрарызму, аператыўна-вышуковыя 
мерапрыемства, расследаванне, выяўленне. 

Аб'ект даследавання - метадычныя асновы расследавання актаў 
тэрарызму. Мэтай сапраўднай працы з'яўляецца ўсебаковае і комплекснае 
вывучэнне пытанняў тэорыі і практыкі выяўлення, раскрыцця і расследавання 
тэрарызму і распрацоўка на гэтай аснове метадычных рэкамендацый, 
накіраваных на ўдасканаленне дадзенага працэсу. Для раскрыцця названай 
мэты ў дыпломнай працы ахарактарызаваная крыміналістычная структура 
тэрарыстычнага акту, следчыя сітуацыі і версіі, якія ўзнікаюць на 
першапачатковым этапе расследавання, праграма расследавання дадзенай 
катэгорыі спраў, а таксама тактычныя сродкі, якія прымяняюцца на 
першапачатковым этапе расследавання. 

У дадзенай працы падымаюцца арганізацыйныя і тактычныя праблемы 
раскрыцця і расследавання актаў тэрарызму, а таксама раскрыты шляхі іх 
рашэння. 

У зняволенні даецца кароткая характарыстыка праведзенай работы і 
прыводзяцца зробленыя высновы. 


