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Випускнуроботу магістра присвяченодослідженнюособливостям кримінальної 
відповідальності неповнолітніх. Визначено загальні положення щодо
кримінальної відповідальності соціально-психологічногота вікового 
неповнолітніх; розвитку досліджено особи для  начення кримінальної 
відповідальності; розглянуто види покарань, які застосовуються до 
неповнолітніх,  та примусові заходи виховного характеру, звільнення 
неповнолітніх від кримінальної відповідальності, а також звільнення 
неповнолітніх від покарання; досліджено питання регулювання осудності та 
неосудності неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння, 
передбачені Кримінальним кодексом України.

  Ключовіслова: неповнолітній, види кримінальної відповідальності, звільнення 
від покарання, звільнення від кримінальної відповідальності, гуманізація, 
пробація. 
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