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Реферат 

Общий объем дипломной работы составляет 62 страниц. Дипломная 
работа состоит из введения, 3 глава, заключения, списка использованных 
источников. 

Ключевые слова: криминалистическая тактика, тактика производства 
следственных действий, обыск, тактика производства обыска, обыскиваемое 
лицо, обыскивающее лицо. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи 
с производством обыска. 

Предмет исследования: урегулированная процессуальными нормами 
тактика производства обыска. 

Цель дипломной работы: изучение и анализ тактики производства 
обыска. 

Задачи дипломной работы: рассмотреть понятие и основные категории 
криминалистической тактики; изучить тактику производства следственных 
действий; дать определение понятию «обыск»; провести классификацию 
видов обыска; проанализировать действия обыскивающих лиц на стадии 
подготовки к производству обыска; выявить приемы, применяемые при 
производстве обыска; исследовать этап фиксации хода и результатов обыска. 

Методы: общенаучные методы анализа, синтеза, а также частно-
научные методы: сравнительного правоведения, сравнительно-правовой и 
логический. 

Полученные результаты: рассмотрены понятия и основные категории 
криминалистической тактики; изучена тактика производства следственных 
действий; дано определение понятию «обыск»; проведена классификация 
видов обыска; проанализированы действия обыскивающих лиц на стадии 
подготовки к производству обыска; выявлены приемы, применяемые при 
производстве обыска; исследован этап фиксации хода и результатов обыска. 

Область применения: следственная практика, предварительное 
расследование уголовных дел. 

 

  



 

Рэферат 
Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 62 старонкі. Дыпломная 

праца складаецца з ўвядзення, 3 частак, заключэння, спісу выкарыстаных 
крыніц. 

Ключавыя словы: крыміналістычная тактыка, тактыка вытворчасці 
следчых дзеянняў, ператрус, тактыка вытворчасці ператрусу, ашукаемы твар, 
ашукаюшчы твар. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
вытворчасцю ператрусу. 

Прадмет даследавання: ўрэгуляваная працэсуальнымі нормамі тактыка 
вытворчасці ператрусу. 

Мэта дыпломнай працы: вывучэнне і аналіз тактыкі вытворчасці 
ператрусу. 

Задачы дыпломнай працы: разгледзець паняцце і асноўныя катэгорыі 
крыміналістычнай тактыкі; вывучыць тактыку вытворчасці следчых 
дзеянняў; даць вызначэнне паняццю «ператрус»; правесці класіфікацыю 
відаў ператрусу; прааналізаваць дзеянні ашукаюшчых асоб на стадыі 
падрыхтоўкі да вытворчасці ператрусу; выявіць прыёмы, якія прымяняюцца 
пры вытворчасці ператрусу; даследаваць этап фіксацыі ходу і вынікаў 
ператрусу. 

Метады: агульнанавуковыя метады аналізу, сінтэзу, а таксама 
прыватна-навуковыя метады: параўнальнага правазнаўства, параўнальна-
прававой і лагічны. 

Атрыманыя вынікі: разгледжаны паняцці і асноўныя катэгорыі 
крыміналістычнай тактыкі; вывучана тактыка вытворчасці следчых дзеянняў; 
дадзена вызначэнне паняццю «ператрус»; праведзена класіфікацыя відаў 
ператрусу; прааналізаваны дзеянні ашукаюшчых асоб на стадыі падрыхтоўкі 
да вытворчасці ператрусу; выяўлены прыёмы, якія прымяняюцца пры 
вытворчасці ператрусу; даследаваны этап фіксацыі ходу і вынікаў ператрусу. 

Вобласць ужывання: следчая практыка, папярэдняе расследаванне 
крымінальных спраў.  



 

Abstract 
The total amount of work is 62 pages. The thesis consists of an introduction, 

chapter 3, conclusions, a list of sources used. 
Key words: criminalistic tactics, tactics of investigative actions, search, 

search tactics, searched person, searches face. 
Object of research: social relations arising in connection with the production 

of a search. 
The subject of research: the tactic of the search process, regulated by 

procedural norms. 
The purpose of the thesis: the study and analysis of the tactics of the search. 
The tasks of the thesis: to consider the concept and the main categories of 

criminalistic tactics; to study the tactics of investigative actions; to define the 
concept of "search"; carry out the classification of types of search; to analyze the 
actions of the searchers at the stage of preparation for the search; identify the 
techniques used in the search; to investigate the stage of fixation of the course and 
the results of the search. 

Methods: general scientific methods of analysis, synthesis, as well as 
private-scientific methods: comparative law, comparative legal and logical. 

The received results: concepts and the basic categories of criminalistic 
tactics are considered; the tactics of investigative actions were studied; the 
definition of "search" is given; classification of types of search; the actions of the 
searchers at the stage of preparation for the search were analyzed; identified 
techniques used in the manufacture of the search; the stage of fixing the course and 
the results of the search was examined. 

Scope: investigative practice, preliminary investigation of criminal cases.  


