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РЕФЕРАТ 
 

Структура дипломной работы. Дипломная работа «Изучение личности 
обвиняемого в процессе предварительного расследования преступления» 
состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и 
списка использованной литературы. Объем работы составляет 60 страниц. 
Список использованной литературы содержит 53 позиций. 

Ключевые слова. ЛИЧНОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СООТНОШЕНИЕ, СТРУКТУРА, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ТИПОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, 
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 
отношения, возникающие в процессе расследования преступлений с 
использованием знаний о личности обвиняемого. 

Цель исследования. Всестороннее и тщательное изучение личности 
обвиняемого в процессе расследования преступления, определение 
практической значимости и возможных способов использования информации о 
личности обвиняемого в ходе предварительного расследования. 

Методы исследования. В процессе исследования использовался 
комплекс общенаучных, частных и специальных методов познания 
(диалектический, сравнительно-правовой, логический, системно-структурный, 
анализа, синтеза и т.д.).  

Практическая значимость. В работе исследованы различные источники, 
приемы и способы получения информации о личности обвиняемого, а также 
возможные способы использования полученной информации следователем в 
процессе расследования уголовного дела. 

Выводы. В результате исследования определено место изучения 
личности обвиняемого к системе элементов криминалистической 
характеристики преступления; рассмотрено соотношение понятий «личность 
обвиняемого» и «субъект преступления»; проанализирована структура 
личности обвиняемого, а также приведены возможные варианты ее 
классификации и типологизации; определены источники информации о 
личности преступника, а также криминалистические способы ее получения; 
изучены особенности использования информации  о личности преступника при 
подготовке и проведении отдельных следственных действий. 
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РЭФЕРАТ 
 

Структура дыпломнай працы. Дыпломная праца «Вывучэнне асобы 
абвінавачанага падчас папярэдняга расследавання злачынства» складаецца з 
уступу, двух разделаў, што ўключаюць чатыры параграфа, заключэння і спіса 
выкарыстаных крыніц. Аб'ём працы складае 60 старонак. Спіс выкарыстанай 
літаратуры змяшчае 53 пазіцый. 

Ключавыя словы. АСОБА АБВІНАВАЧАНАГА, 
КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ЗЛАЧЫНСТВАЎ, СУБ'ЕКТ 
ЗЛАЧЫНСТВА, СУАДНОСІНЫ, СТРУКТУРА, КЛАСІФІКАЦЫЯ, 
ТЫПАЛОГІЯ, КРЫНІЦЫ ІНФАРМАЦЫІ, СПОСАБЫ І ПРЫЁМЫ, СЛЕДЧЫЯ 
ДЗЕЯННІ. 

Аб'ектам даследавання дадзенай працы з'яўляюцца грамадскія 
адносіны, што ўзнікаюць падчас расследавання злачынстваў з выкарыстаннем 
ведаў пра асобу абвінавачанага. 

Мэта даследавання. Усебаковае і стараннае вывучэнне асобы 
абвінавачанага падчас расследавання злачынства, вызначэнне практычнай 
значнасці і магчымых спосабаў выкарыстання інфармацыі пра асобу 
абвінавачанага падчас папярэдняга расследавання. 

Метады даследавання. Падчас даследавання выкарыстоўваўся комплекс 
агульнанавуковых, прыватных і адмысловых метадаў спазнання (дыялектычны, 
параўнальна-праўны, лагічны, сістэмна-структурны, аналізу, сінтэзу і г.д.). 

Практычная значнасць. У працы даследаваны розныя крыніцы, прыёмы 
і спосабы атрымання інфармацыі пра асобу абвінавачанага, а таксама магчымыя 
спосабы выкарыстання атрыманай інфармацыі следчым падчас расследавання 
крымінальнай справы. 

Высновы. У выніку даследаванні вызначана месца вывучэння асобы 
абвінавачанага да сістэмы элементаў крыміналістычнай характарыстыкі 
злачынства; разгледжана суадносіны паняткаў «асоба абвінавачанага» і «суб'ект 
злачынства»; прааналізавана структура асобы абвінавачанага, а таксама 
прыведзены магчымыя варыянты яе класіфікацыі і тыпалагізацыі; вызначаны 
крыніцы інфармацыі пра асобу злачынца, а таксама крыміналістычныя спосабы 
яе атрымання; вывучаны асаблівасці выкарыстання інфармацыі пра асобу 
злачынца пры рыхтоўлі і правядзенне асобных следчых дзеянняў. 
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ABSTRACT 
 

The structure. The graduation work «The study of the personality of the 
accused during the preliminary investigation» consists of the introduction, 2 chapters 
divided into 4 paragraphs, a conclusion and a bibliography. The number of pages: 60. 
The bibliography consists of 53 sources. 

Key words. THE PERSONALITY OF THE ACCUSED, CRIMINALISTIC 
CHARACTERISTICS OF CRIMES, THE SUBJECT OF CRIME, CORRELATION, 
STRUCTURE, CLASSIFICATION, TYPOLOGY, SOURCES OF INFORMATION, 
WAYS THED TECHNIQUES, INVESTIGATIVE ACTIONS. 

The object of the research is social relations uprising during investigation of 
crimes with the usage of knowledge of the personality of the accused. 

The aim of the research. Comprehensive and thorough study of the 
personality of the accused during investigation of crimes, determining the practical 
significance and possible ways of using the information about the personality of the 
accused during the preliminary investigation. 

Research methods. While exploring, general scientific, private and special 
methods of obtaining knowledge were used (dialectical, legal comparative method, 
logical, system-structural, analysis, synthesis, etc). 

Practical significance. In this  work different  sources,  ways the techniques of  
obtaining the information about the personality of the accused, the possible ways of 
using the obtained information by the investigator while investigating a criminal case 
are explored. 

Conclusions. As a result of the carried our research, the place of the study of 
personality of the accused was defined to the system of elements of the criminalistic 
characteristics of the crime; the correlation of the notions  «the personality of the 
accused» and «the subject of the crime» was considered; the structure of the 
personality of the accused was analyzed and some possible ways of its classification 
and typology were given; the sources of information about the personality of the 
accused were defined, as well as the criminalistic ways of its obtaining; the 
peculiarities of the usage of information about the personality of the criminal during 
the  preparation and conduct of separate investigative actions were studied. 
 
 


