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РЕФЕРАТ 

 
Объем дипломной работы составляет 62 страницы, 62 использованных 

источника. 
Ключевые слова: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ, ТИПИЧНЫЕ 
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ. 
ОСМОТР МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА, ОСМОТР ТРУПА, 
ЭКСГУМАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ. 

Целью работы является исследование методики расследования убийств, 
инсценированных под несчастный случай, и выявление наиболее проблемных 
ситуации с которыми сталкивается следствие в процессе расследования 
названной категории убийств. 

Объектом исследования являются общественные отношения в области 
расследования  убийств, инсценированных под несчастный случай.  

Предмет - научно-правовые взгляды на проблемы правового 
регулирования общественных отношений в области расследования  убийств, 
инсценированных под несчастный случай, а также актуальность и соответствие 
действующего законодательства.  

Методологическая основа исследования. В процессе работы 
использованы такие общенаучные методы, как диалектический, логический, 
анализа, синтеза, обобщения, а также частные методы научного познания, а 
именно сравнительно-правовой, структурно-функциональный и формально-
юридический. 

Полученные результаты и их новизна: при проведении данного 
исследования были определены сущность и методика расследования убийств, 
инсценированных под несчастный случай, проведено разграничение понятий 
криминалистическая характеристика и криминалистическая структура, 
проанализированы отдельные следственные действия, определено понятия 
специальных знаний и их применение при расследовании данного вида 
преступлений. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению: полученные 
результаты могут быть использованы в учебном процессе, а также в 
практической деятельности органами следствия, суда, судебными экспертами. 

Автор данной дипломной работы подтверждает достоверность 
материалов и результатов дипломной работы, а также самостоятельность ее 
выполнения. 



 
 

 
 

 
РЭФЕРАТ 

 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 62 старонкі, 62 выкарыстаных крыніцы. 
Ключавыя словы: КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ СТРУКТУРА, АБСТАВIНЫ, 

ШТО ПАДЛЯГАЮЦЬ ДАКАЗВАННЮ, ТЫПОВЫЯ ВЫНІКОВЫЯ 
СІТУАЦЫІ, АГЛЯД МЕСЦА ЗДАРЭННЯ. АГЛЯД МЕСЦА ВЫЯЎЛЕННЯ 
ТРУПА, АГЛЯД ТРУПА, ЭКСГУМАЦЫЯ, ПРЫЗНАЧЭННЕ ЭКСПЕРТЫЗ, 
СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ВЕДЫ. 

Мэтай працы з'яўляецца даследаванне методыкі расследавання 
забойстваў, інсцэніраваных пад няшчасны выпадак, і выяўленне найбольш 
праблемных сітуацый, з якімі сутыкаецца следства ў працэсе расследавання 
названай катэгорыі забойстваў. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны ў галіне 
расследавання забойстваў, інсцэніраваных пад няшчасны выпадак. 

Прадмет - навукова-прававыя погляды на праблемы прававога 
рэгулявання грамадскіх адносін у галіне расследавання забойстваў, 
інсцэніраваных пад няшчасны выпадак, а таксама актуальнасць і адпаведнасць 
дзеючага заканадаўства. 

Метадалагічная аснова даследавання. У працэсе працы выкарыстаны 
такія агульнанавуковыя метады, як дыялектычны, лагічны, аналізу, сінтэзу, 
абагульнення, а таксама прыватныя метады навуковага пазнання, а менавіта 
параўнальна-прававы, структурна-функцыянальны і фармальна-юрыдычны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: пры правядзенні дадзенага даследавання 
былі вызначаны сутнасць і методыка расследавання забойстваў, інсцэніравана 
пад няшчасны выпадак, праведзена размежаванне паняццяў крыміналістычная 
характарыстыка і крыміналістычная структура, прааналізаваны асобныя 
следчыя дзеянні, вызначана паняцці спецыяльных ведаў і іх прымяненне пры 
расследаванні гэтага віду злачынстваў. 

Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні: атрыманыя вынікі 
могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, а таксама ў практычнай 
дзейнасці органамі следства, суда, судовымі экспертамі. 

Аўтар дадзенай дыпломнай працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і 
вынікаў дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ESSAY 

 
 
The volume of the thesis is 62 pages, 62 sources used. 
Keywords: CRIMINALISTIC STRUCTURE, CIRCUMSTANCES TO BE 

PROVIDED, TYPICAL INVESTIGATIONS, INSPECTION OF PLACE OF 
ACCIDENT. INSPECTION OF THE DETECTION SITE, INSPECTION OF THE 
CASS, EXCUSSION, DESIGNATION OF EXPERTISE, SPECIAL KNOWLEDGE. 

The aim of the work is to investigate the methodology of investigating 
murders, staged for an accident, and to identify the most problematic situations faced 
by the investigation in the process of investigating the said category of murders. 

The object of the study are public relations in the field of investigation of 
murders, staged for an accident. 

The subject is scientific and legal views on the problems of legal regulation of 
public relations in the field of investigation of murders staged for an accident, as well 
as the relevance and compliance of the current legislation. 

Methodological basis of the research. In the process of work, such general 
scientific methods as dialectical, logical, analysis, synthesis, generalization, as well as 
particular methods of scientific knowledge, namely comparative legal, structural-
functional and formal-legal, were used. 

The results obtained and their novelty: In carrying out this research, the 
essence and methodology of investigation of murders staged for an accident was 
determined, the distinction between the concepts of criminalistics and forensic 
structure was made, separate investigative actions were analyzed, the concepts of 
special knowledge and their application in the investigation of this type of crimes 
were defined. 

Degree of implementation and recommendations for implementation: the 
results obtained can be used in the educational process, as well as in practical 
activities by the investigative bodies, courts, judicial experts. 

The author of this thesis confirms the reliability of the materials and the results 
of the thesis, as well as the independence of its implementation. 

 
 
 
 
 
 
 


