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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Тищенко О.С. Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності. – Рукопис.
            Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. Кременчук, 2018.

        Випускну роботу магістра присвячено дослідженню особливостям
кримінальної відповідальності юридичних осіб. Визначено загальні положення
щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб; комплексний правовий
аналіз особливостей кримінальної відповідальності юридичних осіб вироблених
на пропозиціях щодо вдоскoналення норм чинного кримінального кодексу України;
звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінальноправового характеру у 
зв’язку із закінченням строків давності; особливості караності злочинів, вчинюваних 
юридичними особами, визначити конкретні види таких покарань та їх зміст; особливості 
караності злочинів, вчинюваних юридичними особами, визначити конкретні види таких 
покарань та їх зміст; соціально-правову сутність юридичної особи та можливі проблеми її
кримінальної відповідальності.

Ключові слова: юридична особа, кримінальна відповідальності юридичних
осіб, звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінальноправового
характеру, гуманізація, пробація.
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Tischenko O.S. Legal entity as a subject of criminal liability.
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         Master's thesis is devoted to the study of peculiarities of criminal liability of legal
persons. The general provisions on criminal liability of legal entities are defined; a
comprehensive legal analysis of the peculiarities of criminal liability of legal entities
made on proposals for the enforcement of the norms of the current criminal code of
Ukraine; the dismissal of a legal entity from the application of criminal-law measures
in connection with the expiration of the limitation period;
the specifics of the
punishment of crimes committed by legal entities, to determine the specific types of
such punishments and their content;
the specifics of the punishment of crimes
committed by legal entities, to determine the specific types of such punishments and
their content; socio-legal essence of a legal entity and possible problems of its criminal
liability.

Key words: legal entity, criminal liability of legal entities, dismissal of a legal
entity from the application of criminal law, humanization, probation.


