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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Авдєєв Я.В. Кримінально-правова характеристика злочинів проти
здоров’я. – Рукопис.

Випускна робота магістра за спеціальністю 081 «Право» – 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 
факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих 
юридичних наук. Кременчук 2019 р.

Випускна магістерська робота присвячується дослідженню злочинів 
проти здоров’я людини та визначенню їх кримінально-правової характеристки.
Розглядається система кримінально-правових норм, їх класифікація та
відповідальність за порушення.

При дослідженні використовувався формально-логічний та історичний
підходи до визначення поняття злочинів проти здоров’я у кримінальному праві.

Під час проведення дослідницької роботи аналізу підлягали не лише
кримінально-правові проблеми та поняття злочинів проти здоров’я, а також їх
фактична реалізація в нормах Кримінального кодексу України. Аналізувалися
злочини проти здоров’я безпосередньо у системі кримінального права України 
та їх взаємодія з іншими злочинами і конкуруючими нормами. Також у роботі
використовувався соціологічний підхід до вивчення проблем насилля та
домашнього насилля, були зроблені певні висновки та надані рекомендації з
вдосконалення не лише норм закону про кримінальну відповідальність, а й
практика їх застосування.

Ключові слова: шкода здоров’ю, тілесні ушкодження, насилля, 
кримінальна відповідальність.



ANNOTATIONS TO THE GRADUATE WORK

Avdeev Y.V. Criminal characteristics of crimes against health.
Master's degree work in specialty 081 "Law" - Kremenchuk Mykhailo
Ostrogradskyi National University, Faculty of Law, Humanities and Social Sciences.
Department of branch legal sciences. Kremenchug 2019.
The master's thesis is dedicated to the study of crimes against human health and
definition of their criminal-law characteristics. The system of criminal law norms, 
their classification and responsibility for violations are considered.

The studying used a formal, logical and historical approach to defining the
concept of criminal offenses in criminal law.

During the research work, the investigation subject was not only criminal-law
problems and concepts of crimes against health, but also their actual realization in the
norms of the Criminal Code of Ukraine.

Health crimes were analyzed directly in the criminal law system of Ukraine 
and their interaction with other crimes and competing norms. Also, the dissertation 
used a sociological approach for studying of violence and domestic violence, made 
some conclusions and made recommendations on improving not only the rules of the 
law on criminal liability, but also the practice of their application.

Keywords: health damage, personal injury, violence, criminal liability.


