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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

 

2022-2023 навчального року 

 

 

Назва курсу Механізм кримінально-правового регулювання 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

юридичний факультет, кафедра кримінального права і кримінології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

08 – Право, 081 - Право 

Викладачі курсу Маркін В.І., к.ю.н., завідувач кафедри кримінального права і 

кримінології 

Марін О.К., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і 

кримінології 

Контактна інформація 

викладачів 

Маркін В.І.: електронна адреса: viktor.markin@lnu.edu.ua,  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/markin-viktor-

ihorovych 

Марін О.К.: електронна адреса: oleksandr.marin@lnu.edu.ua,  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-

kostyantynovych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються за графіками, визначеними викладачами 

курсу, і доведеними до відома студентів на першій лекції.   

Також можливі консультації через соціальні мережі, месенджери та e-

mail. Для погодження часу он-лайн консультацій слід написати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/mekhanizm-kryminalno-pravovoho-

rehuliuvannia 

Інформація про курс Дисципліна «Механізм кримінально-правового регулювання» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 081 «Право» 

для освітньої програми за другим (магістерським) рівнем освіти, яка 

викладається в II семестрі 1-го курсу в обсязі 3,5 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).   

Коротка анотація 

курсу 

Кримінальне право здійснює свій регуляторний вплив на суспільні 

відносини за допомогою системи правових засобів, які у доктрині 

права іменуються  механізмом кримінально-правового регулювання.  

Вивчаючи цей механізм, у межах курсу студент отримає відповіді на 

питання про те, за допомогою яких специфічних правових засобів 

реалізується кримінальне право, як воно «працює»; як взаємодіють 

елементи правової системи, яка забезпечує виконання кримінальним 

правом його завдань; якими кримінально-правовими засобами держава 

здійснює вплив на суспільні відносини, у яких випадках виникає 

необхідність такого впливу і якими заходами забезпечується його 

результативність. 

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у його слухачів 

mailto:oleksandr.marin@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-kostyantynovych
https://law.lnu.edu.ua/employee/marin-oleksandr-kostyantynovych
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необхідні компетентності, обов’язкові для належного та ефективного 

застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих 

кримінально-правових норм.  Тому у курсі представлено як огляд 

доктринальних підходів до розуміння елементів механізму 

кримінально-правового регулювання України та правових систем країн 

Європейського Союзу, так і аналіз положень чинного кримінального 

законодавства України на предмет визначення засобів та напрямів 

кримінально-правового впливу на суспільні відносини. 

Мета та цілі курсу Метою курсу «Механізм кримінально-правового регулювання» є 

ознайомлення студентів із змістом та порядком реалізації системи 

правових засобів, за допомогою яких кримінальне право здійснює 

регулятивний вплив на суспільні відносини, для формування 

компетентностей, необхідних для належного та ефективного 

застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих 

кримінально-правових норм у відповідності до принципів верховенства 

права. 

 

Цілі курсу – сформувати у його слухачів необхідні загальні та 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності, а саме: 

 

загальні компетентності: 

• здатність до абстрактного, логічного, критичного та 

креативного осмислення природи механізму 

кримінально-правового регулювання, використання 

методів аналізу та синтезу у пізнанні змісту складових 

цього механізму; 

• здатність до креативного мислення та генерування нових 

ідей щодо функціоналу механізму кримінально-

правового регулювання, покращення якості кримінально-

правого регулювання та підвищення ефективності 

застосування забороняючих кримінально-правових норм; 

• здатність приймати неупереджені та обґрунтовані 

рішення щодо обрання форми реалізації кримінальної 

відповідальності та/або заходів кримінально-правового 

впливу, не пов’язаних з кримінальною відповідальністю; 

• здатність фахово спілкуватися із представниками інших 

професійних груп щодо ефективності застосування 

системи заходів кримінально-правового впливу, їх 

впливу на криміногенну ситуацію в цілому; 

• здатність розробляти індивідуальні та групові проекти, 

які пов’язані з ефективністю кримінально-правових норм, 

управляти ними та оцінювати їх результативність; 

 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

• здатність застосовувати принципи верховенства права у  

конструюванні, реалізації та тлумаченні кримінально-

правових норм; 

• здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи кримінального права у процесі застосування 
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заходів кримінально-правового впливу та забороняючих 

кримінально-правових норм; 

• здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення 

щодо застосування заходів кримінально-правового 

впливу, давати розгорнуту юридичну аргументацію таких 

рішень; 

• здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення 

кримінально-правових норм, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Баулін Ю.В. Кримінально-правове регулювання: основні 

проблеми. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18–19 

жовтня 2018 р. Харків, 2018. С. 23–28. 

2. Фріс П.Л., Шпіляревич В.В. Кримінально-правова політика 

у сфері регулювання заходів безпеки: монографія. Київ: Право, 2020. 

328 с. 

3. Митрофанов І.І. Механізм кримінально-правового 

регулювання: монографія. Кременчук: Видавець ПП Щербатих, 2019. 

480 с.  

4. Берзін П.С. Механізм кримінально-правового регулювання:  

загальнотеоретичні аспекти. Право і громадянське суспільство. 2014. № 

1. С. 45–66. Електронний ресурс: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-

mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-

aspekty-berzin-p-s 

5. Бабаніна В.  Елементи механізму реалізації кримінального 

законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 

202-206.  Електронний ресурс: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2019/4/39.pdf 

6. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового 

регулювання в Україні : монографія. Харків: Право, 2012. 272 с. 

7. Скулиш Є.Д., Митрофанов І.І. Механізм реалізації 

кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури. 

Європейські перспективи. 2015. № 7. С. 114–120. 

8. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового 

регулювання в правовій системі України: поняття та структура. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія 

«Юридичні науки». 2000. Вип. 40. С. 63–67. 

9. Edwards, James, "Theories of Criminal Law", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 

URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/criminal-law/>. 

10. Elena Maculan, Alicia Gil Gil, The Rationale and Purposes of 

Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts, Oxford Journal of 

Legal Studies, Volume 40, Issue 1, March 2020, Pages 132–

157, https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033. 

  

Тривалість курсу 105 год. 

Обсяг курсу Денна форма навчання. 32 години аудиторних занять (з них 16 годин 

лекцій, 16 годин практичних занять) та 73 години самостійної роботи. 

http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/4/39.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/4/39.pdf
https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033
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Заочна форма навчання. 12 годин аудиторних занять (з них 6 годин 

лекцій, 6 годин практичних занять) та 93 години самостійної роботи.  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу очікуються досягнення наступних 

результатів навчання:  

- обґрунтовано формулювати та доносити свою правову позицію 

щодо застосування заходів кримінально-правового впливу і 

забороняючих кримінально-правових норм, вирішуючи складні 

правові проблеми, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи на користь своєї позиції;  

- дискутувати зі складних питань змісту елементів механізму 

кримінально-правового регулювання, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

- здійснювати результативний пошук необхідних нормативно-

правових актів та актуальної судової практики, критично 

оцінювати таку практику, ефективно опрацьовувати її та 

використовувати під час кримінально-правової оцінки скоєного 

і обрання заходу кримінально-правового впливу; 

- використовувати передові знання і методики у процесі 

застосування заходів кримінально-правового впливу та 

забороняючих кримінально-правових норм;  

- проводити порівняльно-правовий аналіз елементів механізму 

кримінально-правового регулювання у різних правових 

системах країн Європейського Союзу; 

- аналізувати та оцінювати практику застосування заходів 

кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-

правових норм; 

- інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі, 

пов’язані з застосуванням заходів кримінально-правового 

впливу та забороняючих кримінально-правових норм. 

Ключові слова Механізм кримінально-правового регулювання, кримінально-правова 

норма, підстава застосування заходів кримінально-правового впливу, 

заходи кримінально-правового впливу, акти застосування кримінально-

правових норм 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 1. Поняття та структура механізму кримінально-правового 

регулювання.  Норма права як основний елемент механізму 

кримінально-правового регулювання.   

2. Принципи кримінального права в механізмі кримінально-

правового регулювання. 

3. Підстава застосування заходів кримінально-правового впливу в 

механізмі кримінально-правового регулювання. 

4. Заходи кримінально-правового впливу, пов’язані з 

кримінальною відповідальністю (форми реалізації кримінальної 

відповідальності), в механізмі кримінально-правового регулювання. 

5. Заходи кримінально-правового впливу, не пов’язані з 

кримінальною відповідальністю,  в механізмі кримінально-правового 

регулювання. 
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6. Забороняючі кримінально-правові норми в структурі механізму 

кримінально-правового регулювання. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право 

України. Особлива частина», «Теорія держави і права». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання у формі навчальних 

спільнот, проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне обладнання Проектор, екран, комп’ютер 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів_50. 

• модуль: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

 

Письмові роботи: Під час вивчення курсу заплановано, що студенти 

виконають письмову роботу у формі case-study.  

Академічна доброчесність: Очікується, що під час освітнього процесу 

його учасники будуть дотримуватись, зокрема, вимог Кодексу етики та 

академічної доброчесності юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються.  Зокрема, 

очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі чи усній відповіді студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.   

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

випадку пропуску практичного заняття, студент повинен відпрацювати 

його з дотриманням вимог, встановлених на факультеті. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених 

для виконання усіх видів письмових та усних робіт, передбачених 

курсом. У випадку недотримання дед-лайнів здачі письмової роботи, 

викладач виставляє негативну оцінку.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному оцінюванні (в тому числі і бали за письмову роботу), бали 

за модуль та іспит.  
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Питання до іспиту. Перелік питань для іспиту розміщено на сторінці кафедри 

кримінального права і кримінології за посиланням 

https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-kryminalnoho-prava-ta-

kryminolohiji.   

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу 

«МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

2022–2023 навчального року 

 

 

 

Тиж. 

 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

 

 

 

Література. Ресурси в інтернеті 

 

 

 

Завдання, 

год 

 

 

 

Термін 

виконання 

1-ий 

тиждень / 

2-ий 

тиждень  

 

 

Тема 1. Поняття та структура 

механізму кримінально-правового 

регулювання. Норма права як 

основний елемент механізму 

кримінально-правового 

регулювання 

 

1. Поняття механізму кримінально-

правового регулювання.  

2. Структура механізму кримінально-

правого регулювання та зміст його 

елементів.  

3. Поняття кримінально-правової норми 

та її місце у структурі кримінально-

правового регулювання.  

4. Структура та характеристика 

елементів кримінально-правової норми.  

5. Види кримінально-правових норм та 

їх значення для кримінально-правового 

регулювання.  

6. Співвідношення кримінально-

Лекція / 

 

Практичне 

заняття 

1. Edwards, James, "Theories of Criminal 

Law", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/win2019

/entries/criminal-law/>. 

2. Берзін П.С. Механізм кримінально-

правового регулювання:  

загальнотеоретичні аспекти / П. С. Берзін. 

Право і громадянське суспільство. 2014. 

№ 1. С. 45–66. Електронний ресурс: 

http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-

mekhanizm-kryminalno-pravovoho-

rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-

berzin-p-s 

3. Митрофанов І.І. Механізм 

кримінально-правового регулювання: 

монографія. Кременчук: Видавець ПП 

Щербатих, 2019. 480 с. 

 

4. Ждиняк Н.П. Механізм реалізації 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
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правової норми зі статтею 

кримінального закону, кримінально-

правовим приписом, кримінально-

правовим положенням. 

забороняючих кримінально-правових 

норм: поняття та окремі питання 

ефективності. Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. 2011. Вип. 

52. С. 326-333. 

5. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-

правового регулювання в правовій 

системі України: основні режими 

функціонування // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 

2002. – Вип. 47. – С. 198 – 203. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

3-ій, 4-

тий тижні 

/ 

 5-тий, 6-

тий тижні 

 

 

Тема 2. Принципи кримінального 

права в механізмі кримінально-

правового регулювання 

  

1. Поняття принципів кримінального 

права та їх значення для механізму 

кримінально-правового регулювання. 

2. Система принципів кримінального 

права.  

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Peno, M., Bogucki, O. Principles of 

Criminal Liability from the Semiotic Point of 

View. Int J Semiot Law 34, 561–578 (2021). 

Електронний ресурс: 

https://doi.org/10.1007/s11196-020-09691-z. 

2. Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у 

кримінальному праві України : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2013. 243 с.  

3. Олійник О.С. Принципи кримінального 

4 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
https://doi.org/10.1007/s11196-020-09691-z
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3. Чинники, які впливають на 

формування та змістовне наповнення 

системи принципів кримінального 

права.   

4. Принципи верховенства права у 

кримінальному праві:  принцип 

законності, принцип пропорційності, 

принцип рівності, принцип 

індивідуальності, гуманізму, принцип 

заборони подвійного інкримінування.   

5. Застосування Кримінального кодексу 

України у відповідності до принципів 

кримінального права.   

6. Значення принципів кримінального 

права у подоланні прогалин, колізій у 

законодавстві та конкуренції 

кримінально-правових норм. 

права: поняття, система та значення : 

монографія. Київ : Науково-дослідний 

інститут публічного права, 2020. 544 с. 

4. Панчак О.Г.  Доктринальне тлумачення 

закону про кримінальну відповідальність за 

аналогією.  Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. 

2010. № 2. С. 309-317.  URL:  

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/vis

nyky/nvsy/02_2010/pogvza.pdf. 

5. Хилюк С. В. Nulla poena sine lege як 

складова принципу законності у практиці 

Європейського суду з прав людини. 

Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Серія 

юридична. 2013. Випуск 2. С. 334-345. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua  

7-ий 

тиждень /  

8-ий 

тиждень 

 

Тема 3. Підстава застосування 

заходів кримінально-правового 

впливу в механізмі кримінально-

правового регулювання 

1. Юридичні факти у кримінальному 

Лекція / 

 

Практичне 

заняття 

1. Elena Maculan, Alicia Gil Gil, The 

Rationale and Purposes of Criminal Law and 

Punishment in Transitional Contexts, Oxford 

Journal of Legal Studies, Volume 40, Issue 1, 

March 2020, Pages 132–157, 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2010/pogvza.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2010/pogvza.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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праві: поняття та види.  

2. Місце юридичних фактів в структурі 

механізму кримінально-правового 

регулювання.  

3. Поняття заходів кримінально-

правового впливу та їх види.  

4. Підстава кримінальної 

відповідальності.  

5. Підстава застосування заходів 

кримінально-правового впливу, не 

пов’язаних з кримінальною 

відповідальністю. 

https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033. 

2. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної 

відповідальності : монографія. Київ : Атіка, 

2004. 296 с. 

3. Горох О.П. Сучасні кримінально-правові 

проблеми звільнення від покарання та його 

відбування : монографія. Київ : Дакор, 

2019. 676 с. 

4. Кримінальна відповідальність та форми її 

реалізації : підручник / Козаченко О.В., 

Мусиченко О.М., Сидоренко О.М. та ін. 

Миколаїв : Іліон, 2015. 142 с. 

5. Панов М. Кримінальна відповідальність: 

поняття, принципи, підстава. Право 

України. 2012. № 8. С. 249–260. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789

/6311/1/Panov_249_259.pdf  

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

9-тий, 10-

тий тижні  

/ 

 11-тий, 

Тема 4. Заходи кримінально-

правового впливу, пов’язані з 

кримінальною відповідальністю 

(форми реалізації кримінальної 

Лекції / 

 

Практичні 

заняття 

1. Бабанли Р.Ш. Призначення покарання в 

Україні: теоретико-прикладні засади : 

монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 

2019. 488 с. URL: 

4 години / 

 

4 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6311/1/Panov_249_259.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6311/1/Panov_249_259.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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12-тий 

тижні 

 

 

відповідальності), в механізмі 

кримінально-правового регулювання 

 

1. Теорії кримінальної 

відповідальності. 

2. Моделі кримінальної 

відповідальності в правових системах 

країн ЄС.   

3. Форми кримінальної 

відповідальності в Україні.  

5. Призначення покарання.   

6. Звільнення від покарання, його 

відбування, заміна покарання більш 

м’яким покаранням та пом’якшення 

призначеного покарання.  

7. Судимість.  

 

http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-

priznachennya-pokarannya-v-ukrayini-

_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf 

2. Василаш В.М. Деякі питання врахування 

судом загальних засад призначення 

покарання. Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. 

Серія юридична. 2008. Вип. 2. С. 248–259. 

URL: 

http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visn

yky/nvsy/02_2008/08vvmzpp.pdf 

3. Грищук В.К. Поняття, види, підстави і 

форми реалізації кримінальної 

відповідальності. Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2013. № 1 

(1). С. 50–65. URL: 

http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/07/1_4.pdf 

4. Письменський Є.О. Теоретико-прикладні 

проблеми звільнення від покарання та його 

відбування за кримінальним правом 

України : монографія. Луганськ : РВВ 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 728 с. 

URL: 

https://dspace.lduvs.edu.ua/handle/123456789/

238 

5. Пономарнеко Ю.А. Загальна теорія 

визначення караності кримінальних 

правопорушень : монографія. Харків : 

Право, 2020. 720 с. URL: 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789

/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf 

 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-priznachennya-pokarannya-v-ukrayini-_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-priznachennya-pokarannya-v-ukrayini-_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-priznachennya-pokarannya-v-ukrayini-_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_4.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_4.pdf
https://dspace.lduvs.edu.ua/handle/123456789/238
https://dspace.lduvs.edu.ua/handle/123456789/238
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf
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Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

13-тий 

тиждень /  

14-тий 

тиждень 

 

 

Тема 5. Заходи кримінально-

правового впливу, не пов’язані з 

кримінальною відповідальністю, в 

механізмі кримінально-правового 

регулювання 

1. Поняття заходів кримінально-

правового впливу, не пов’язаних з 

кримінальною відповідальністю. 

2. Види заходів кримінально-правового 

впливу, не пов’язаних з кримінальною 

відповідальністю, в Україні та у 

правових системах країн ЄС.  

3. Обмежувальні заходи: поняття, 

умови, підстави застосування.  

4. Примусові заходи медичного 

характеру.  

5. Примусове лікування. 

6. Спеціальна конфіскація. 

7. Заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб. 

8. Примусові заходи виховного 

характеру.   

Лекція / 

 

Практичне 

заняття 

1. Денькович О.І., Крикливець Д.Є. 

Спеціальна конфіскація як інший захід 

кримінально-правового характеру: до 

питання про конституційність статей 96-1, 

96-2 Кримінального кодексу України. 

Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія 

«Право». Випуск 62. – С. 265-272. 

2. Фріс П.Л., Шпіляревич В.В. 

Кримінально-правова політика у сфері 

регулювання заходів безпеки: монографія. 

Київ: Право, 2020. 328 с. 

3. Загиней З. Основні недоліки 

нормотворчої техніки інституту 

застосування заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. 

Науковий часопис Національної академії 

прокуратури України. 2017. № 4. – С. 58-78. 

4. Лень В. В., Книга М. М. Примусові 

заходи медичного характеру: історія, стан, 

тенденції: монографія. Запоріжжя : 

Дніпровський металург, 2010. - 212 с. 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
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5.  Палюх Л. М. Примусові заходи 

виховного характеру: теорія і практика 

застосування : навчальний посібник. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 

– 214 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua   

15-тий 

тиждень / 

16-тий 

тиждень 

Тема 6. Забороняючі кримінально-

правові норми в структурі механізму 

кримінально-правового регулювання 

 

1. Механізм реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм. 

2. Форми реалізації забороняючих 

кримінально-правових норми.  

3. Правозастосування у механізмі 

кримінально-правового регулювання.  

4. Ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм:  поняття 

та умови. 

Лекція / 

 

Практичне 

заняття 

1. Дорош Л. В. Кримінально-правова 

норма: поняття та ознаки. Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 

ред. кол.: В. І. Борисов та ін. Х.: Право, 

2010. Вип. 20. С. 64-75. 

2. Митрофанов І.І. Норма кримінального 

права за проєктом Кримінального кодексу 

України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. 

Соціологія. Право. 2021. Випуск 4 (53). С. 

54-61.   

3. Нікітін Ю.В., Рощина І.О. Ефективність 

норм кримінального права України у 

попередженні злочинів: монографія. Київ: 

ВНЗ «Національна академія управління», 

2014. 168 с. 

4. Сень І.З. Поняття спеціальної норми у 

2 години / 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

Індивідуальні 

завдання 

виконуються 

в узгоджені з 

викладачем 

строки 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
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кримінальному праві України. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Юриспруденція». 

2018. № 32. С. 106-110. 

5. Ждиняк Н.П. Ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм: 

дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук: 12.00.08 

Кримінальне право і кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Львів, 2001 

р. – 187 с. 

 

Ресурси в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України 
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Кабінет Міністрів України 
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Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень 
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