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1. Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Мова викладання 2021-2022 2021-2022 

Кількість кредитів –4 

Галузь знань
__08 Право______

(шифр і назва)

Вид дисципліни
вибірковаСпеціальність 

081 Право

Модулів – 2
 

Освітня програма
_______081 Право_________

(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів –2 
 

 2
Семестр

Загальна кількість годин – 
120

 3-4 
Лекції

Тижневих годин для денної 
форми навчання:
аудиторних – 
самостійної роботи 
здобувача – 

Рівень вищої освіти:
_третій (освітньо – науковий)

рівень

. _6_  год 
Практичні, семінарські

 _10_  год
Лабораторні

________  год  
Самостійна робота
 104 год

Індивідуальні завдання: 
0 год.

Вид контролю: 
залік 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Теоретичні  проблеми  кримінального

покарання» є формування є формування у здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої
освіти  за  спеціальністю  081  «Право»  предметних  компетентностей,  системи  знань,  вмінь  та
навичок  щодо  системи  заходів  кримінально-правового  характеру,  найважливішим  елементом
якої  є  інститут  покарання  і  забезпечення  засвоєння  інформації  щодо  особливостей  його
правового  регулювання  та  призначення,  а  також  застосування  інститутів  звільнення  від
покарання  та  його  відбування  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Теоретичні
проблеми кримінального покарання» є:

1.Формування  знань  про  інститут  кримінальної  відповідальності;  засвоєння  глибоко-
теоретичних догматів про форми її реалізації в алгоритмі: кримінальна відповідальність - заходи
кримінально-правового характеру - покарання;

2.Формування  знань  про особливості  нормативного  регулювання  покарання  як  елементу
системи заходів кримінально-правового характеру;

3.  Вивчення  міжнародних  стандартів  у  сфері  правового  регулювання  покарання  та  його
призначення;

4. Засвоєння дуалістичного підходу при застосуванні інституту кримінального покарання та
інших заходів кримінально-правового характеру;

5.Здобуття дослідницьких навичок самостійного комплексного аналізу проблемних питань,
пов’язаних із призначенням заходів кримінально-правового характеру, обмежувальних заходів та
кримінального покарання на практиці;

6.Формування наукових навичок щодо дослідження проблем кримінального покарання та
його застосування.

У результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до освітньо-наукової  програми
формуються програмні компетентності:

ІК.  Здатність  розв’язувати  комплексні  наукові  проблеми  у  галузі  права,  формувати
концептуальні та методологічні знання у сфері юридичної науки, впроваджувати і примножувати
загальнолюдські правові цінності, навчати правовим доктринам та принципам, на яких базується
право, його тлумачення та особливості застосування.

ЗК 1. Здатність до оригінального, незалежного, самостійного та критичного мислення.
ЗК 2. Здатність здійснювати ефективне управління науковим дослідженням.
ЗК 3. Здатність  визначати  світоглядні,  методологічні  та  соціокультурні  основи  наукових

досліджень.
ЗК 4. Здатність  використовувати  інформаційні  технології  для  проведення  та  апробації

дослідження.
ЗК 5. Здатність використовувати академічну українську та іноземну мови у дослідницькій та

педагогічній викладацькій діяльності.
ЗК 6. Здатність  до  викладання  у  закладах  вищої  освіти  із  застосуванням

студентоцентрованих методик навчання.
ЗК 7. Здатність дотримуватись академічної етики та академічної доброчесності..
ФК 1. Здатність аналізувати теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки.
ФК 2. Здатність  визначати  здобутки  різних  типів  юридичних  наукових шкіл  та правових

доктрин.
ФК 3. Здатність визначати та розв’язувати актуальні проблеми сучасної юридичної науки за

напрямом дослідження.
ФК 4. Здатність  оцінювати  та  аналізувати  правові  явища  та  правовідносини  на

дослідницькому рівні.
ФК 5. Здатність  виявляти  проблеми  правового  регулювання  суспільних  відносин  та

пропонувати шляхи їх вирішення.
ФК 6. Здатність  визначати  та  оцінювати  стан  гармонізації  законодавства  Європейського

Союзу та України на дослідницькому рівні.
ФК 7. Здатність  розуміти  та  впроваджувати  у  дослідницьку  та  педагогічну  діяльність

принцип заборони дискримінації та забезпечення юридичної рівності.
ФК 8.  Здатність  виявляти  та  критично  оцінювати  наукові  та  законодавчі  колізії,  що  не



відповідають реаліям правової дійсності.
ФК 9. Здатність  добирати,  аналізувати  та  систематизувати  законодавство  та

правозастосовну практику, що складає емпіричну основу дослідження.
ФК 10. Здатність  до формування власної  цілісної,  логічної  й обґрунтованої  позиції  щодо

правової проблеми, її відстоювання та захисту.
.

3. Передумови вивчення дисципліни

Сучасна кримінально – правова доктрина, тенденції розвитку науки кримінального права,
особливості  використання  та  наукового  застосування  кримінально  –  правового  понятійного
апарату, кримінальне право.

4 .Результати навчання за дисципліною

У результаті  опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких
програмових результатів навчання:

ПРН 1. Знати та розуміти основні юридичні школи, провідні класичні і сучасні доктрини,
тенденції подальшого розвитку юридичної науки.

ПРН 2. Знати  нормативно-правові  акти  та  юридичну  практику  за  напрямом  наукового
дослідження.

ПРН 3. Знати методологію проведення наукового дослідження.
ПРН 4. Знати специфіку та методи професійної діяльності викладача закладу вищої освіти.
ППРН 5. Вміти визначити об’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні  та

інші методологічні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі права.
ПРН 6. Вміти планувати та  реалізувати на практиці  оригінальне самостійне дослідження,

яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність.
ПРН 7. Використовувати сучасні наукові, нормативно-правові та інші інформаційні джерела

для оцінки стану вивченості об’єкта досліджень і актуальності наукової проблеми.
ПРН 5. Вміти  визначити  об’єкт  і  предмет  досліджень,  використовуючи  гносеологічні  та

інші методологічні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі права.
ПРН 6. Вміти планувати та  реалізувати на практиці  оригінальне самостійне дослідження,

яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність.
ПРН 7. Використовувати сучасні наукові, нормативно-правові та інші інформаційні джерела

для оцінки стану вивченості об’єкта досліджень і актуальності наукової проблеми.
ПРН 8. Визначати відповідність та взаємозв’язок національного законодавства й вітчизняної

науки до  правових стандартів і академічної доктрини Європейського Союзу.
ПРН 9. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та

результати власних досліджень.
ПРН 10. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів власних досліджень

українською та іноземною мовами.
ПРН 11. Здійснювати  вільне  спілкування  з  питань,  що  стосуються  сфери  наукових  та

експертних знань, з колегами, здобувачами, науковою спільнотою, суспільством в цілому.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Покарання у механізмі реалізації кримінальної відповідальності
Тема 1.1. Поняття кримінальної відповідальності, її ознаки та підстави
Визначається  поняття  та  ґенеза  інституту  кримінальної  відповідальності.  Окреслюються

основні  наукові  течії  щодо  визначення  філософських  та  юридичних  підстав  застосування
кримінальної  відповідальності.  Окреслюється  ґенеза  поняття  та  змісту  кримінальної
відповідальності, що пов’язується із безупинним розвитком людської цивілізації та суспільних
відносин. Досліджується механізм і основні заходи кримінальної відповідальності. Визначаються
основні  форми  реалізації  кримінальної  відповідальності.  Конкретизується  початковий  та
кінцевий момент реалізації кримінальної відповідальності.

Тема  1.2. Система  заходів  кримінально-правового  характеру  у  механізмі  реалізації
кримінальної відповідальності

Визначається  місце  системи  заходів  кримінально-правового  характеру  у  логіко-правовій



побудові:  кримінальна  відповідальність-заходи  кримінально-правового  характеру-покарання.
Визначається поняття заходів кримінально-правового характеру. Здійснюється їх систематизація.
Визначаються підстави застосування заходів кримінально-правового характеру. Досліджуються
заходи кримінально-правового характеру у зарубіжних країнах.

Тема 1.3. Покарання, його поняття та ознаки.
Аналізуються наукові підходи до формування покарання поняття кримінального покарання.

Досліджується ґенеза розвитку поняття кримінального покарання. Проводиться компаративний
аналіз поняття покарання і Україні та зарубіжних країнах. Визначаються ознаки кримінального
покарання.  Проводиться  відмежування  від  заходів  кримінально-правового  примусу.
Окреслюються  перспективи  застосування  покарань  до  юридичних  осіб,  у  разі  запровадження
кримінальної відповідальності щодо них.

Тема 1.4. Система кримінальних покарань.
Визначається  поняття  системи  покарань.  Окреслюються  ознаки  системи  покарань.

Здійснюється  класифікація  покарань  в  межах  окресленої  законом  системи.  Досліджуються
елементи системи покарань: їх види. Окреслюється проблематика взаємодії та взаємозамінності
елементів  у існуючій системі покарань. Аналізуються основні ідеї щодо запровадження нових
видів покарань.

Тема 1.5 Обмежувальні заходи в праві.
Визначається  підстава  нормативізації  обмежувальних  заходів.  Окреслюється  дуальний

підхід щодо застосування покарання та обмежувальних заходів за кримінальним правом України.
Робиться розмежування правової природи покарання та обмежувальних заходів. Досліджуються
обмежувальні  заходи  в  зарубіжних  країнах.  Окреслюються  види  обмежувальних  заходів.
Вивчаються підстави застосування обмежувальних заходів та їх суб’єктний характер.

Тема 1.6. Інші заходи кримінально-правового характеру у кримінальному праві.
Окреслюється поняття інших задів кримінально-правового характеру. Визначається дуалізм

застосування  інших  заходів  кримінально-правового  характеру  і  кримінального  покарання.
Визначаються  підстави  їх  застосування.  Примусові  заходи  медичного  характеру.  Примусове
лікування. Спеціальна конфіскація.  Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних
осіб.  Окреслюються  основні  наукові  проблеми  теоретико-правового  обґрунтування  існування
палітри заходів кримінально-правового характеру.

Змістовний модуль 2. Особливості застосування покарання.
Тема 2.1.3агальні засади призначення покарання
Дається поняття засади призначення покарання. Окреслюються чинні засади призначення

покарання. Призначення покарання у межах санкції статті. Окреслення положень чинного КК,
що  беруться  до  уваги  при  призначенні  покарання.  Врахування  ступеня  тяжкості  вчиненого
правопорушення  при  призначенні  покарання  -  проблематика  його  визначення,  порівняння  із
особливостями  врахування  ступеня  суспільної  небезпечності.  Проблематика  врахування
пом’якшуючих  і  обтяжуючих  покарання  обставин.  Досліджуються  принципи  призначення
покарання.  Визначаться  мета  призначення  покарання.  Окреслюються основні  наукові  підходи
щодо аналізу окремих засад призначення покарання.

Тема 2.2. Спеціальні засади призначення покарання.
Окреслюється поняття спеціальних засад призначення покарання. Досліджується їх система

та  взаємодія  із  загальними  засадами  призначення  покарання.  Аргументується  виокремлення
спеціальних  засад  призначення  покарання  у  структурі  чинного  КК  України.  Визначаються
особливості призначення покарання за вчинення: незакінченого злочину; при вчиненні злочину у
співучасті.  Окреслюються  особливості  призначення  покарання  за  сукупністю  злочинів  та
вироків. Характеризуються інші спеціальні засади призначення покарання.

Тема 2.3. Призначення покарання окремим категоріям осіб.
Окреслюється  коло  спеціальних  покарань  та  осіб,  до  яких  вони  застосовуються.

Визначаються покарання,  обмежені щодо призначення окремим категоріям осіб.  Визначається
проблематика формування кримінально-правових санкцій у зв’язку із обмеженням застосування
окремих видів покарання та певних категорій осіб.

Тема  2.4.  Проблеми  правового  регулювання  щодо  діяльності  із  здійснення
кримінального правосуддя.

На грунті аналізу чинного законодавства окреслюються колізії, недосконалості законодавчої
техніки щодо правового регулювання інституту кримінального покарання та його призначення.
Пропонуються  можливі  шляхи  вирішення  існуючих  проблем.  Виноситься  на  самостійний
науковий  пошук  напрямки  модернізації  чинного  законодавства  щодо  правового  регулювання



інституту кримінального покарання та його призначення.
Тема  2.5.  Проблеми  призначення  кримінального  покарання,  обмежувальних

заходів інших заходів кримінально-правового характеру.
Досліджується практика призначення кримінального покарання, обмежувальних заходів та

інших  заходів  кримінально-правового  характеру.  На  грунті  такого  аналізу  окреслюються
недоліки правозастосування і робляться пропозиції щодо їх усунення.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна / вечірня форма
заочна форма

усього
у тому числі

усього
у тому числі

л п лаб Інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1. Покарання у механізмі реалізації кримінальної відповідальності

Тема 1.1. Поняття 
кримінальної 
відповідальнеє ті, її 
ознаки та підстави.

22
2

20

Тема 1.2. 
Система заходів 
кримінально- 
правового 
характеру у 
механізмі реалізації
кримінальної 
відповідальност і

Тема 1.3. 
Покарання, його 
поняття та ознаки.

4 2 2 10

Тема 1.4. Система 
кримінальних 
покарань.

2 2 20

Тема 1.5. Інші 
заходи 
кримінально- 
правового 
характеру у 
кримінальному 
праві.

22 2 20

Тема 1.6.
Обмежувальні 

заходи в праві.

2

Разом за 
змістовим 
модулем 1

72 4 6 70

Модуль 2. Особливості застосування покарання.

Тема 2.1.
Загальні засади 

призначення 
покарання

2 1 1 10

Тема 2.2. 
Спеціальні засади 
призначення 
покарання.

10 1 1 10



Тема 2.3.
Призначення 

покарання окремим 
категоріям осіб.

2 2 14

2.4. Проблеми 
правового 
регулювання щодо 
діяльності із 
здійснення 
кримінального 
правосуддя.

10

2.5. Проблеми 
призначення 
кримінального 
покарання, 
обмежувальних 
заходів інших 
заходів 
кримінально- 
правового 
характеру.

24

Разом за 
змістовим 
модулем 2

48 2 4 44

7. Самостійна робота

№ п/п Опис завдання

Час для 
виконання 
(год.) Критерії оцінювання

1. Написання рефератів на теми:
Поняття кримінально
відповідальності у сучасній доктрині
кримінального  права;  Філософо-
правове  підґрунтя  кримінальної
відповідальності, Сучасна доктрина
кримінального  права  у  розрізі
формування інституту
кримінальної  відповідальності;
Форми кримінальної
відповідальності: багатоманітність та
штучна обмеженість.

40 Зміст, реферату - здатність 
проведення наукового пошуку, 
формулювання самостійних 
висновків та ідей, виявлення вміння 
вести наукову полеміку.

2. Проведення дослідження актів 
правозастосування (вироків суду) щодо 
практичного призначення інших заходів 
кримінально-правового характеру 
(https://reyestr.court.gov.ua/)

30
На грунті вивчення вироків суду 
формування чіткої уяви щодо 
застосування підстав і вибору виду 
заходу кримінально-правового 
характеру, що призначається, 
’озробка фабули справи та написання 
самостійного проекту вироку суду

https://reyestr.court.gov.ua/


3. -Іаписання тез доповідей на одну з 
наступних тематик:

1. Аргументація виокремлення 
спеціальних засад призначення 
покарання у сучасному 
кримінальному праві;

2. Ознаки спеціальних засад 
призначення покарання;

3. Теоретико-правова 
характеристика певного виду 
спеціальної засади призначення 
покарання

20 Вивчення методики та методології 
написання тез доповідей.
Обрання актуальної теми тез 
доповідей.
Іовнота розкриття досліджуваної 
теми у тезах доповіді.
"Іублікації тез доповідей.

4 Аналіз актів правозастосування 
(вироків :уду) та виявлення проблем у 
зризначенні кримінального покарання та 
юрмування змісту актів
іравозастосування

24 Формування доповіді із посиланням 
па конкретні акти правозастоування

(https://reyestr.court.gov.ua/)

Разом 104 Максимальна кількість балів —

https://reyestr.court.gov.ua/


Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів
 

 
 
 

Вид діяльності 
здобувача

Максимальна 
кількість балів за 
одиницю

Модуль 1 Модуль2

Кількіс
ть 
одини
ць

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Максимал
ьна 
кількість 
балів

Відвідування лекцій      
Відвідування 
семінарських занять      

Відвідування 
практичних занять      

Робота на 
семінарському занятті      

Робота на практичному
занятті   30  30 

Лабораторна робота (в 
тому числі
допуск, виконання, 
захист)

     

Виконання завдань для
самостійної
роботи

  30  10 

Виконання модульної 
роботи      

Виконання ІНДЗ      
Разом  60  40 

Максимальна кількість балів Х

 

9.2. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики модуля.

         Максимальна кількість балів: 20 балів.

       9.3 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Залік
Форма проведення: усна.
Тривалість проведення: 2 години.
Максимальна кількість балів: 100 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним мінімальних 
порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.



Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Система заходів кримінально-правового впливу.
2. Політика у сфері виконання покарань.
3. Кримінальна відповідальність та її форми.
4. Поняття та характеристика системи покарань за КК України.
5. Інститут покарання у кримінальному праві зарубіжних держав.
6. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
7. Проблеми визнання кримінального правопорушення таким, що вчинений в інтересах юридичної особи.
8. Види юридичних осіб, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
9. Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру.
10. Інститут призначення покарання: поняття та відмежування від суміжних понять.
11. Призначення покарання і кваліфікація злочину.
12. Призначення покарання і звільнення від покарання.
13. Врахування положень Загальної частини при призначенні покарання.
14. Врахування ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення
15. Урахування особи винного при призначенні покарання;
16. Урахування обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання.
17. Призначення покарання при конкуренції загальних засад призначення покарання та санкції статті Особливої 
частини КК.
18. Поняття та ознаки спеціальних засад призначення покарання.
19. Критерії класифікації спеціальних засад призначення покарання.
20. Визначення міри покарання за наявності підстав для застосування декількох спеціальних засад призначення 
покарання.
21. Сучасні підходи до визначення поняття «санкція», його співвідношення з поняттям «покарання».
22. Кримінально-правове значення та межі суддівського розсуду при призначенні покарання.
23. Особливості призначення покарань не пов’язаних з ізоляцією від суспільства.
24. Особливості призначення покарань пов’язаних з ізоляцією від суспільства.
25. Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх.
26. Відповідність національного законодавства України про кримінальну відповідальність неповнолітніх 
міжнародним стандартам поводження з неповнолітніми правопорушниками.
27. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного 
характеру: передумови, підстави, порядок застосування та правові наслідки такого звільнення.
28. Тендерні аспекти призначення покарання.
29. Особливості призначення покарань окремим категоріям жінок за наявності обставин, що обмежують 
застосування певних видів покарань.
30. Кримінально-правове значення похилого віку при призначенні покарання.
31. Обмежувальні заходи та їх призначення

Шкала відповідності оцінок
Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

А 90 - 100 балів
Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з можливими незначними

недоліками

В 82 - 89 балів
Дуже добре - достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

С 74-81 балів
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 - 73 балів
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із

значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності

Е 60 - 68 балів Достатньо - мінімально можливий допустимий
рівень балів знань (умінь)



FX 35 - 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного складання
- незадовільний рівень знань, з можливістю

повторного перескладання за умови належного
самостійного доопрацювання

F 1 - 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу - досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

8. Методичне забезпечення

Програма курсу «Теоретичні проблеми кримінального покарання»

Силабус курсу «Теоретичні проблеми кримінального покарання»

Література

Базова

1. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А. А. Васильєв,
Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України,
Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 428 с

2. Баулін Ю. В. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності / Ю.
В. Баулін //  Фундаментальні  проблеми кримінальної  відповідальності  :  матеріали наук.
полілогу (7 верес. 2018 р., м. Харків). – Харків, 2018. – С. 11–25.

3. Кваліфікація  злочинів  у  діяльності  Національної  поліції  України  :  навч.
посіб.  /  за  заг.  ред. О. М. Литвинова;  МВС України,  Харків.  нац.  ун-т внутр.  справ.  –
Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 448 с.

4. Зайцев О. В. Обмежена осудність: перспективи вдосконалення законодавчої
регламентації / О. В. Зайцев // Вісник Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е. О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 4. – С. 140–152

5. Гродецький Ю. В. Поняття стадій вчинення злочину / Ю. В. Гродецький //
Ефективність  кримінального  законодавства:  доктринальні,  законотворчі  та
правозастосовні проблеми її забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу
(м. Харків, 17 трав. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 41–52.

6. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За
заг. ред. М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. – 944 с.

7. Тацій  В.  Я.  Велика  українська  юридична  енциклопедія:  у  20т.  Т.  17:
Кримінальне право/ редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін..; Нац.
акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017. 1064 с. – С. 917–918.

Допоміжна

1. Фріс П. Л, Шпіляревич В.В. Кримінально-правова політика у сфері регулювання
заходів безпеки: монографія. Харків: Право, 2020. 328 с.

2. Звіт  про  осіб,  притягнутих  до  кримінальної  відповідальності  та  види  кримінального
покарання  за  2019  рік:  форма  6.  Судова  влада  України:  вебсайт.  URL:
https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2019 (дата звернення: 17.08.2017).

3. Тімофєєва Л.Ю. Перегляд довічного позбавлення волі та сучасна практика Європейського
суду з прав людини. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. №6. Том 1. С.
179–182.

4. Туляков  В.О.  Призначення  більш суворого  покарання  у  сучасних  умовах.  Гуманізація
кримінальної  відповідальності:  матеріали  ІІ  Міжнар.  наук.-практ.  симпозіуму  (16–17



листопада 2018 р., м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: Університет Короля Данила,
2018.  С.  257–260.  Вечерова  Є.М.  Криміногенність  кримінального  закону  як  наслідок
необгрунтованої  криміналізації  діянь:  окремі  проблемні аспекти питання.  Порівняльно-
аналітичне право. 2013. № 2. С. 288-290.

5. Грищук В.  К.  Кримінальна  відповідальність  юридичних  осіб  :  порівн.-прав.  дослідж.  :
монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасека. - Л. : ЛДУВС, 2013. - 248 с.

6. Дацюк  В.Б.,  Дудоров  О.О.,  Мовчан  P.O.  Кримінально-правова  протидія  створенню
фінансових пірамід в Україні:  сучасний стан і перспективи вдосконалення. Юридичний
науковий електронний журнал. №2. 2017. С. 108-127.

7. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І.
Хавронюка. К., 2014. 944 с.

8. .  Фоменко  А.Є.  Дискусійні  питання  кримінальної  відповідальності  за  незаконне
збагачення.  Дискусійні  питання застосування антикорупційно- го законодавства:  матер.
Міжнар. наук.-практ. конф. (15 листопада 2019 року, м. Дніпро). Дніпро: Дніпроп. держ.
ун-т внутр. справ, 2019. С. 35. 7

9.  Шаблистий В.В. Корупція з необережності (до проблеми встановлення вини та моменту
виявлення  пов’язаних  із  корупцією  адміністративних  і  кримінальних  правопорушень).
Юридичний  науковий  електронний  журнал.  2020.  №1.  С.  230–233.  URL:
http://www.lsej.org.ua/1_2020/57. 

10.  Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: монографія. Харків:
Право, 2016. 256с.

11. Корабель М. Г, Шинкарьов Ю. В.  Конфіскація майна як вид кримінального покарання:
монографія. Харків: Право, 2018 с.208

12. Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ-ХХ ст.) : навч. посіб. 11. Й. Бойко. - Л. :
ЛНУ ім. I.Франка. 2013. - 408 с.
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