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Результати навчання: 

 знати:  
- зміст кримінально-правових понять та категорій у межах тем спецкурсу; 

- особливості впливу елементів механізму кримінально-правового регулювання на суспільні 

відносини; 

- правові підстави, порядок та процедуру застосування кримінально-правових норм;  

- зміст об’єкту кримінально-правого регулювання; 

 вміти: 

- тлумачити та застосовувати кримінально-правові норми; 

- аналізувати здатність елементів механізму кримінально-правового регулювання здійснювати 

вплив на об’єкт регулювання; 

- логічно грамотно формувати та науково-обґрунтовувати вирішення спірних питань 

застосування кримінально-правових норм. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Механізм кримінально-правового регулювання» є 

поглиблення, розширення та систематизація раніше здобутих знань з Загальної та Особливої 

частини кримінального права України, вироблення практичних навиків та аналітичних 

здібностей у розумінні механізмів впливу кримінального права на суспільні відносини, що ним 

регулюються. Основним завданням вивчення дисципліни «Механізм кримінально-правового 

регулювання» є систематизувати наявні знання з кримінального права та одержати розуміння на 

навики аналізу засобів правового впливу на урегульовані ним суспільні відносини. 
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