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      Випускну роботу магістра присвячено дослідженню призначення
принципів у кримінальному праві із визначенням їх поняття. Розглядається
система кримінально-правових принципів із можливість з’ясування
критерії (підстав) для їх класифікації. Використовується філософській
підхід до визначення поняття приципів у кримінальному праві.
Досліджуються кримінально-правові проблеми не тільки розуміння
принципу гуманізму, а його фактична реалізація в нормах Кримінального
кодексу України. Аназується принцип гуманізму в системі прнципів
кримінального права та його взаємодія з іншими принципами.
Використовується соціалогічний підхід ло вивчення проблем дієвості
реалізації амністії та помилування. Робляться висновки та надаються
пропозиції із вдосконолення не лише норм закону про кримінальну
відповідальність,, а й практики їх застосування.
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of the purpose of the principles in criminal law with the definition of their
concept. The system of criminal legal principles is considered with the
possibility of determining the criteria (grounds) for their classification. Used a
philosophical approach to the definition of the concept of the principles of
criminal law. The criminal-law problems are studied not only understanding the
principle of humanism, but its actual implementation in the norms of the
Criminal Code of Ukraine. The principle of humanism in the system of criminal
law and its interaction with other principles is analyzed. The sociological
approach is used to study the problems of the amnesty's amnesty and pardon.
Conclusions and proposals are made to improve not only the rules of the law on
criminal liability, but also the practice of their application. 
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