
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра криминалистики 

 

 
Аннотация к дипломной работе 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
 

ЮМУДОВ  
Сейид Дангельдыевич 

 

 

 

        Научный руководитель: 
        кандидат юридических наук,  
        доцент С.Ю. Ревтова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2017 
 
 
 
 



2 
 

РЕФЕРАТ  
Дипломная работа на тему  

«Специальные знания в процессе расследования преступлений» 
67 страниц, 42 источника  

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, 

СПЕЦИАЛИСТ, ЭКСПЕРТ, ЭКСПЕРТИЗА, СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что специальные 
знания имеют определяющее значение в расследовании преступлений, 
результаты применения которых порой составляют основу 
доказательственной базы по уголовным делам.  

Цель работы – комплексное изучение и анализ теоретических и 
практических проблем применения специальных знаний из различных 
областей в раскрытии и расследовании преступлений. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при 
расследовании преступлений, теория и практика использования при этом 
специальных знаний, нашедшие отражение в научных публикациях, в 
нормативно-правовых актах и других источниках. 

 Предмет исследования – закономерности формирования специальных 
знаний, правового, организационного и тактического обеспечения их 
использования в процессе расследования преступлений.  

Структура дипломной работы обусловлена поставленными в ней 
задачами и включает в себя введения, трех глав, девяти параграфов, 
заключения, списка использованной литературы.  

Научная новизна работы заключаются в разработке комплекса 
теоретических положений, отражающих современное состояние научной 
мысли и практических потребностей правоприменения специальных 
знаний.  

Практическая значимость. Результаты работы могут быть 
использованы для дальнейшего исследования и научной разработки 
вопросов использования специальных знаний в процессе расследования 
преступлений.  

Автор подтверждает, что приведенные 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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ESSAY 
Diploma work on the topic 

«Special knowledge in the process of investigating crimes» 
67 pages, 42 sources 

 
KEY WORDS: SPECIAL KNOWLEDGE, SPECIALIST, EXPERT, 

EXPERTISE, INVESTIGATION, CRIME INVESTIGATION. 
The relevance of the subject is that special knowledge is of decisive 

importance in the investigation of crimes, the results of which sometimes form 
the basis of the evidence base for criminal cases. 

The purpose of the work is a comprehensive study and analysis of 
theoretical and practical problems of applying specialized knowledge from 
various fields in the detection and investigation of crimes. 

The object of the study is the legal relations arising in the investigation of 
crimes, the theory and practice of using special knowledge, reflected in scientific 
publications, in regulatory legal acts and other sources. 

 The subject of  the  study  is  the  patterns  of  the  formation  of  special  
knowledge, legal, organizational and tactical support for their use in the 
investigation of crimes. 

The structure of the thesis is determined by the tasks set in it and includes 
the introduction, three chapters, nine paragraphs, conclusions, a list of used 
literature. 

The scientific novelty of the work consists in developing a set of theoretical 
provisions reflecting the current state of scientific thought and the practical needs 
of the enforcement of special knowledge. 

Practical significance. The results of the work can be used for further 
research and scientific development of the use of specialized knowledge in the 
investigation of crimes. 

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

Дыпломная работа на тэму 
«Спецыяльныя веды ў працэсе расследавання злачынстваў» 

67 старонкі, 42 крыніцы 
 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВА: СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ВЕДЫ, СПЕЦЫЯЛIСТАЎ, 

ЭКСПЕРТАЎ, ЭКСПЕРТЫЗА, ВЫНІКОВЫЯ ДЗЕЯННЯ, 
РАССЛЕДАВАННЕ ЗЛАЧЫНСТВЫ. 

Актуальнасць доследнай тэмы складаецца ў тым, што спецыяльныя 
веды маюць вызначальнае значэнне ў расследаванні злачынстваў, вынікі 
прымянення якіх часам складаюць аснову доказнай базы па крымінальных 
справах. 

Мэта работы - комплекснае вывучэнне і аналіз тэарэтычных і 
практычных праблем прымянення спецыяльных ведаў з розных абласцей у 
раскрыцці і расследаванні злачынстваў. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія ўзнікаюць 
пры расследаванні злачынстваў, тэорыя і практыка выкарыстання пры 
гэтым спецыяльных ведаў, якія знайшлі адлюстраванне ў навуковых 
публікацыях, у нарматыўна-прававых актах і іншых крыніцах. 

 Прадмет даследавання - заканамернасці фарміравання спецыяльных 
ведаў, прававога, арганізацыйнага і тактычнага забеспячэння іх 
выкарыстання ў працэсе расследавання злачынстваў. 

Структура дыпломнай работы абумоўлена пастаўленымі ў ёй 
задачамі і ўключае ў сябе ўвядзення, трох кіраўнікоў, дзевяці параграфаў, 
заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. 

Навуковая навізна работы заключаюцца ў распрацоўцы комплексу 
тэарэтычных палажэнняў, якія адлюстроўваюць сучасны стан навуковай 
думкі і практычных патрэбаў правапрымянення спецыяльных ведаў. 

Практычная значнасць. Вынікі работы могуць быць выкарыстаны 
для далейшага даследаванні і навуковай распрацоўкі пытанняў 
выкарыстання спецыяльных ведаў у працэсе расследавання злачынстваў. 

Аўтар пацвярджае, што прыведзеныя 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. 

 
 
 

 


