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Реферат 

Дипломная работа 50 страницы, 53 источников. 
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, девиантное 

поведение, причины правонарушения несовершеннолетних, 
несовершеннолетний, восстановительный подход, ювенальная юстиция. 

Объект исследования: социально-психологические причины 
правонарушения несовершеннолетних. 

Цель работы: изучение причин преступности несовершеннолетних, мер 
по профилактике преступности несовершеннолетних, разработка 
предложений по усовершенствованию предупреждения преступности 
несовершеннолетнего. 

Методы исследования: общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
дедукция, индукция), историко-правовой, сравнительно-правовой методы. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью 
совершенствования правового регулирования профилактики преступности 
несовершеннолетних на современном этапе.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.  



Рэферат 

Дыпломная праца 50 старонак, 53 крыніцы.  
Ключавыя словы: злачыннасць непаўналетніх, дэвіянтныя паводзіны, 

прычыны правапарушэння непаўналетніх, непаўналетнi, аднаўленчы 
падыход, ювенальная юстыцыя. 

Аб'ект даследавання: сацыяльна-псiхалагiчные прычыны 
правапарушэнняў непауналетнiх.  

Мэта працы: вывучэнне прычын злачыннасці непаўналетніх, мер па 
прафілактыцы злачыннасці непаўналетніх, распрацоўка прапаноў па 
ўдасканаленні папярэджання злачыннасці непаўналетняга. 

 Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання (аналіз, 
сінтэз, дэдукцыя, індукцыя), гісторыка-прававой, параўнальна-прававой 
метады.  

Актуальнасць работы абумоўлена неабходнасцю ўдасканалення 
прававога рэгулявання прафілактыкі злачыннасці непаўналетніх на сучасным 
этапе. 

 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  



Summary 

Thesis 50 pages, 53 sources. 
Keywords: juvenile delinquency, deviant behavior, the causes of juvenile 

delinquency, minor, restorative approach, juvenile justice. 
The object of study: socio-psychological causes of juvenile delinquency. 
Objective: studying the causes of juvenile delinquency, measures to prevent 

juvenile delinquency, developing proposals for improving the prevention of 
juvenile delinquency. 

Methods: scientific methods of knowledge (analysis, synthesis, deduction, 
induction), historical and legal, comparative legal methods. 

Relevance of the work due to the need to improve the legal regulation of 
juvenile delinquency prevention to the present stage. 

The author of the work confirms that resulted in her factual material 
objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature 
and other sources of theoretical and methodological principles and concepts are 
accompanied by references to their authors. 


