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Юркевич  Д.В. «Особливості  кримінального  провадження  стосовно

неповнолітніх». – На правах рукопису.

Мета  роботи  полягає  у  визначенні  порядку  проведення  кримінального

провадження щодо неповнолітніх. 

У  вступі  обґрунтовується  вибір  теми  роботи,  її  актуальність,  мета

дослідження, розкривається теоретичне і практичне значення роботи.

План  роботи  є  вдалим  і  охоплює  всі  основні  питання  щодо  діяльності

слідчого в кримінальному процесі України.

В  першому  розділі  розкрито  поняття  та  значення  особливого  порядку

провадження щодо неповнолітніх. 

Другий  розділ  присвячений  питанню  досудового  розслідування  щодо

злочинів, які вчинили неповнолітні особи

Третій  розділ  розкриває  безпосередньо  порядок  судового  провадження

щодо злочинів неповнолітніх.

Зроблені у кінці роботи висновки є логічними і відповідають змісту роботи.

Ключові  слова: неповнолітній,  кримінальне  провадження,  кримінальна

відповідальність неповнолітніх, покарання

Yurkevich DV  "Peculiarities of criminal proceedings against minors". -

On the rights of the manuscript. 

The  purpose  of  the  work  is  to  determine  the  procedure  for  criminal

proceedings against minors. 

The  introduction  substantiates  the  choice  of  the  topic  of  the  work,  its

relevance,  the  purpose  of  the  study,  reveals  the  theoretical  and  practical

significance of the work. 

The  work  plan  is  successful  and  covers  all  major  issues  related  to  the

activities of the investigator in the criminal process of Ukraine. 



The first section reveals the concept and meaning of a special procedure for

proceedings against minors.

The second section is devoted to the issue of pre-trial investigation of crimes

committed by minors. 

The third section  directly  discloses  the procedure  for  prosecuting  juvenile

delinquency. 

The conclusions made at the end of the work are logical and correspond to the

content of the work. 

Keywords: juvenile,  criminal  proceedings,  criminal  liability  of  minors,

punishment
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