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РЕФЕРАТ 
 Дипломная работа: 83 страницы, 50 источников. 
 ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЖЕРТВА ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ, ВЕРБОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
СЛЕДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАКТИКА. 

Объектом исследования является торговля людьми как 
антисоциальное  и преступное явление, а также правоприменительная 
деятельность субъектов расследования указанной категории преступлений, 
уголовно-процессуальные отношения, формирующиеся между указанными 
субъектами в процессе расследования данного преступления. 

Предметом исследования выступают закономерности совершения 
преступлений, связанных с торговлей людьми, а также детерминированные 
ими закономерности раскрытия и расследования данной категории 
преступлений, установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Целью исследования является изучение расследования преступлений, 
связанных с торговлей людьми, выявление трудностей, возникающих при их 
расследовании на основе анализа уголовно-правовых норм, научных работ. 

В рамках изучения поставленной цели основными задачами работы 
являются:  

- сформировать структуру и содержание криминалистической 
характеристики преступлений, связанных с торговлей людьми; 

- выявление обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной 
категории дел;  

- проведение анализа типичных следственных ситуаций и алгоритмов 
действий по организации расследования преступлений, связанных с 
торговлей людьми;  

- выявление особенностей производства отдельных следственных 
действий.  

В ходе написания работы были использованы следующие методы 
исследования: общенаучные (диалектический, логический, системный) и 
специальные, присущие правовым наукам (формально-юридический, 
сравнительно-правовой, правового моделирования). 

Приведенный в работе аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения сопровождаются ссылками на 
их авторов. 

_________________  
(Подпись студента) 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 83 старонкi, 50 крыніц. 

 ГАНДАЛЬ ЛЮДЗЬМІ, ЭКСПЛУАТАЦЫЯ, АХВЯРА ГАНДЛЮ 
ЛЮДЗЬМI, ВЯРБОУКА, ПЕРАМЯШЧЭННЕ, СПОСАБЫ УПЛЫВУ, 
СЛЕДАВАЯ IНФАРМАЦЫЯ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННI, ТАКТЫКА.  

Аб'ектам даследавання з'яўляецца гандаль людзьмі як антысацыяльныя 
і злачынную з'ява, а таксама правапрымяняльная дзейнасць суб'ектаў 
расследавання названай катэгорыі злачынстваў, крымінальна-працэсуальныя 
адносіны, якія фармiруюцца паміж названымі суб'ектамі ў працэсе 
расследавання дадзенага злачынства. 

Прадметам даследавання даследавання выступаюць заканамернасці 
здзяйснення злачынстваў, звязаных з гандлем людзьмі, а таксама 
дэтэрмінаваныя імі заканамернасці раскрыцця і расследавання дадзенай 
катэгорыі злачынстваў, ўстанаўлення ўсіх абставінаў, якія падлягаюць 
доказу.  

Мэтай даследавання з'яўляецца вывучэнне расследавання злачынстваў, 
звязаных з гандлем людзьмі, выяўленне цяжкасцяў, якія ўзнікаюць пры іх 
расследаванні на аснове аналізу крымінальна-прававых норм, навуковых 
прац.  

У рамках вывучэння пастаўленай мэты асноўнымі задачамі работы 
з'яўляюцца:  

- сфармаваць структуру і змест крыміналістычнай характарыстыкі 
злачынстваў, звязаных з гандлем людзьмі;  

- выяўленне абставінаў, якія падлягаюць доказу па дадзенай катэгорыі 
спраў;  

- правядзенне аналізу тыповых следчых сітуацый і алгарытмаў 
дзеянняў па арганізацыі расследавання злачынстваў, звязаных з гандлем 
людзьмі;  

- выяўленне асаблівасцяў вытворчасці асобных следчых дзеянняў.  
У ходзе напісання працы былі выкарыстаны наступныя метады 

даследавання: агульнанавуковыя (дыялектычны, лагічны, сістэмны) і 
адмысловыя, уласцівыя прававым навуках (фармальна-юрыдычны, 
параўнальна-прававой, прававога мадэлявання).  

Прыведзены ў працы аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

        ___________________ 
                    (Подпіс студэнта) 
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    ABSTRACT 
 Thesis: 83 pp., 50 sources. 

HUMAN TRAFFICKING, EXPLOITATION, VICTIM OF HUMAN 
TRAFFICKING, RECRUITMENT, MOVEMENT, WAYS OF INFLUENCE, 
TRACE INFORMATION, INVESTIGATIVE ACTIONS, TACTICS. 

Object of a research is human trafficking as the antisocial and criminal 
phenomenon, and also law-enforcement activity of subjects of investigation of the 
specified category of crimes, the criminal procedure relations which are formed 
between the specified subjects in the course of investigation of this crime. 

As object of research regularities of commission of the crimes connected 
with human trafficking and also the regularities of disclosure and investigation of 
this category of crimes determined by them, establishments of all circumstances 
which are subject to proof act. 

Research objective is studying of investigation of the crimes connected with 
human trafficking, detection of the difficulties evolving from the analysis of 
criminal precepts of law, scientific works at their investigation. 

Within studying of a goal the main objectives of work are:  
- to create structure and contents of the criminalistic characteristic of the 

crimes connected with human trafficking; 
-  identification  of  the  circumstances  which  are  subject  to  proof  on  this  

category of affairs;  
- carrying out the analysis of typical investigative situations and algorithms 

of actions on the organization of investigation of the crimes connected with human 
trafficking;  

- detection of features of production of separate investigative actions.  
During writing of work the following methods of a research were used: 

general scientific (dialectic, logical, system) and special, inherent in legal sciences 
(legallistic, comparative and legal, legal modeling). 
         The author confirms that the material contained in it is correct and fair view 
of the state of the object, and all of the used literature and other sources provisions 
accompanied by references to their authors. 

 
___________________ 
   (Signature of the student) 

 
 
 

 
 


