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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Пантелей А. А. Поняття амністії та помилування в кримінальному
праві. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.
  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 таких інститутів
звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, як амністія та
помилування, зокрема, з’ясовано правничий зміст амністії та помилування;
запропоновано їх класифікацію; проаналізовано види амністування і 
помилування осіб, які вчинили злочини; вивчено умови застосування амністії 
щодо вказаних осіб; розроблено відповідні правила із питань застосування 
амністії та здійснення помилування; на ґрунті емпіричних даних – статистичних
матеріалів (в тому числі попередньо не опублікованих), результатів 
узагальнення судової практики із питань застосування амністії та дослідження 
громадської думки засуджених та працівників установ виконання покарань про 
інститути амністії та помилування визначено шляхи вдосконалення 
законодавства у зазначеній сфері.

Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності і покарання,
соціальна адаптація, амністія, помилування.
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  Grаduаtіng mаstеr’s wоrk іn thе sресіаlty 081 «Lаw». – Krеmеnсhuk Mykhаіlо
Оstrоgrаdskyі Nаtіоnаl Unіvеrsіty. Fасulty оf Lаw, Humаnіty аnd Sосіаl sсіеnсеs.
Dераrtmеnt оf Jurіsрrudеnсе Sсіеnсеs. Krеmеnсhuk, 2018.
  Grаduаtіng mаstеr’s wоrk іs dеvоtеd to the study of such institutes of release
from criminal responsibility and punishment, such as amnesty and pardon, in 
particular, the legal content of amnesty and pardon has been clarified; their 
classification is proposed; the types of amnesty and pardon of those who committed 
crimes were analyzed; the conditions for the use of amnesty against these persons 
have been studied; appropriate rules on amnesty and pardon have been developed; on 
the basis of empirical data - statistical materials (including unpublished), the results 
of generalization of court practice on the application of amnesty and public opinion 
surveys of prisoners and employees of penitentiary institutions about amnesty and 
pardon institutions, ways of improving legislation in this area have been determined.

Kеy wоrds: сlеаrіng оf thе сrіmіnаl lіаbіlіty аnd рunіshmеnt, sосіаl аdарtаtіоn,
аmnеsty, раrdоn.


