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Випускну роботу магістра присвячено дослідженню та висвітленню
кримінально-правової характеристики злочинів проти здоров’я особи. 
Визначено загальні положення підстав кримінальної відповідальності; надано 
ґрунтовну характеристику складів злочинів проти здоров’я особи; досліджено 
значення об’єктивних та суб’єктивних ознак; розглянуто види покарань, які 
застосовуються в разі вчинення злочинів даної категорії.

Ключові слова: особа, здоров’я, кримінально-правова характеристика,
склад злочину, об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
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The master's graduation work is devoted to the research and coverage of the 
criminal-law characteristics of crimes against the health of the individual.
The general provisions of the grounds of criminal responsibility have been
determined; had given a thorough characterization of the composition of crimes 
against human health; the values of objective and subjective characteristics were 
investigated; the types of punishments that are applied in the case of committing 
crimes in this category has considered.
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