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1. Опис навчальної дисципліни
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аудиторних – 
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здобувача –

Рівень вищої освіти:
 Другий (магістерський)

4 год.

Практичні, семінарські
_8_ год

Лабораторні

              год
Самостійна робота

_78 год
Індивідуальні завдання:

0 год.
Вид контролю:

залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання  навчальної дисципліни «Кримінально-правовий  захист
особистих та соціально-економічних прав людини є виявлення загальних і специфічних
характеристик  основних  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  як  комплексного  об’єкта
кримінально-правової охорони, а також проблемних питань, які виникають при забезпеченні
кримінально-правової  охорони  у  даній  сфері;  поглиблене  вивчення  здобувачами  вищої
освіти норм Конституції України, Кримінального кодексу України, Європейської Конвенції з
захисту  прав  людини тощо;  вивчення  зарубіжного  досвіду кримінально-правової  охорони
прав і свобод людини і громадянина; засвоєння законодавчого місця і ролі норм та інститутів
Загальної  і  Особливої  частини  закону  про  кримінальну  відповідальність  в  забезпеченні
кримінально-правової  охорони прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  а  також  закладення
вміння  орієнтуватися  у  їх  кримінологічному  та  кримінально-виконавчому  забезпеченні;
надання  характеристики  кримінально-правової  охорони  прав  і  свобод  людини  та
громадянина при вчинені окремих видів кримінальних правопорушень

Основними  завданнями вивчення дисципліни «Кримінально-правовий захист особистих
та соціально-економічних прав людини» є: 

 дослідження  кримінально-правового  розуміння  інституту  прав  і  свобод  людини  і
громадянина;

– ретроспективний  аналіз  розвитку  охоронюваного  змісту  прав  і  свобод  людини  і
громадянина;

– з’ясування  охорони  змісту  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  в  сучасному
кримінальному міжнародному праві;

– вивчення досвіду кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина
за законодавством країн ЄС;

– з’ясування сутності і завдань кримінальної політики у сфері охорони прав і свобод
людини і громадянина;

– дослідження місця і ролі норм та інститутів Загальної і Особливої частини закону про
кримінальну відповідальність в забезпеченні  кримінально-правової  охорони прав і  свобод
людини і громадянина;

– визначення кримінологічного та кримінально-виконавчого забезпечення прав і свобод
людини і громадянина;

– надання  характеристики  кримінально-правовій  охороні  прав  і  свобод  людини  та
громадянина при вчинені злочинів у сфері службової, господарської та іншої діяльності;

- визначення  ролі  кримінальної  відповідальності,  покарання  та  інших  заходів
кримінально-правового характеру при охороні прав та свобод людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми
формуються програмні компетентності:

ІК:  ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати



цінності  громадянського  (вільного  демократичного)  суспільства  та  необхідність  його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ФК: 
СК1.  Здатність  застосовувати  принципи  верховенства  права  для  розв’язання  складних  задач  і
проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.
 СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову
систему України. 
СК4.  Здатність  оцінювати  взаємодію  міжнародного  права  та  міжнародних  правових  систем  з
правовою системою України. 
СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.
 СК6.  Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  правові  рішення,  давати  розгорнуту  юридичну
аргументацію. 
СК10.  Здатність  ухвалювати  рішення  у  ситуаціях,  що  вимагають  системного,  логічного  та
функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 
СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,  стандарти
професійної незалежності та відповідальності правника.
 СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та
характер оптимальних рішень з належною аргументацією. 
СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
 СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх
законності, обґрунтованості та вмотивованості.

3. Передумови вивчення дисципліни

Юридичне аргументування, Принципи та процедури судочинства, Верховенство права

4. Результати навчання за дисципліною

ПРН 1 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння 
меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 2 Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, 
принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН 3.Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, 
включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та 
інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи 
першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 
постають з цього дослідження, аргументувати висновки

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати 
докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 7 Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 
варіанти їх розв’язання.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 
систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних 
правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права



ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 
правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу 
на відповідні суспільні відносини.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Кримінальна відповідальність: теоретико-правовий аналіз.

Тема 1.1. Поняття кримінальної відповідальності, її ознаки та підстави.

Кримінальна відповідальність як один із найдієвіших інструментів у захисті прав та
свобод людини. Визначення теоретико-правових підходів до надання дефініції кримінальної
відповідальності.  Проблематика  визначення  темпоральної  дії  інституту  кримінальної
відповідальності  при  охороні  прав  та  свобод  людини.  Проблематика  застосування
різноманітних форм кримінальної відповідності при захисті прав та свобод людини.

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

Визначення багатоманітності кримінально-правового інструментарію при здійсненні
захисту прав та свобод людини кримінально-правовими методами. Проблематика визначення
ата взаємодії понять кримінально відповідальність-заходи кримінально-правового характеру.
Окреслення  системи  заходів  кримінально-правового  характеру.  Детермінація  визначення
виду заходу кримінально-правового характеру при охороні певного виду права. 

Тема 1.3. Покарання, його поняття та ознаки..

Проблематика визначення поняття покарання як найбільш часто застосованого заходу
впливу  при  захисті  прав  та  свобод.  Мета  застосування  покарання  у  сучасному
кримінальному праві. Визначення рівня дієвості застосування покарання при охороні прав та
свобод людини. Ознаки покарання у сучасному правовому вимірі. 

Тема 1.4 Система кримінальних покарань.

Поняття  системи  покарань.  Знаки  сучасної  системи  покарань.  Палітра  системи  як
сукупність елементів у механізмі захисту прав та свобод людини. Застосування певних груп
покарань в залежності від вчинених правопорушень. Особливості застосування спеціальних і
додаткових видів покарань.

Тема 1.5 Обмежувальні заходи в праві.

Проблематика  новелізації  обмежувальних заходів  у кримінальному праві.  Обсяг та
повнота  застосування  обмежувальних  заходів.  Підстави  застосування  обмежувальних
заходів.  Дуалізм  застосування  обмежувальних  заходів  і  кримінального  покарання  у
сучасному  кримінальному  праві.  Види  обмежувальних  заходів.  Наслідки  застосування
обмежувальних  заходів.  Проблематика  визначення  і  окреслення  комплексу  прав,  що



піддаються захисту при застосуванні обмежувальних заходів.

Тема 1.6. Інші заходи кримінально-правового характеру у кримінальному праві.

Перелік  інших  заходів  кримінально-правового  характеру  у  кримінальному  праві.
Застосування  заходів  кримінально-правового  характеру  до  юридичних  осіб.  Дуалізм
застосування  інших  заходів  кримінально-правового  характеру  та  покарання  у  сучасному
кримінальному  праві.  Перелік  та  підстави  застосування  інших  заходів  кримінально-
правового характеру та їх вплив на охорону прав та свобод людини.

Модуль 2. Кримінально-правове розуміння інституту прав і свобод людини і
громадянина

Тема 2.1. Ретроспективний аналіз розвитку охоронюваного змісту прав і свобод людини
і громадянина.

Окреслення кримінально-правового захисту прав і свобод людини у різні проміжки
часу. Виділення окремих етапів розвитку законодавства про кримінальну відповідальність,
що  здійснювало  охорону  прав  та  свобод  людини.  Вплив  державних  формацій  на
кримінально-правову охорону прав та свобод людини.

Тема 2.2 Сутність і завдання кримінальної політики у сфері охорони прав і свобод
людини і громадянина.

Поняття  кримінально-правової  політики  України.  Принципи  кримінально-правової
політики  України.  Напрямки  розвитку  кримінально-правової  політики  України.  Вплив
кримінально-правової політики на захист прав та свобод людини.

Тема 2.3. Кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини і
громадянина.

Кримінологія та захист прав та свобод людини. Кримінологічне прогнозування. 
Особливості попередження правопорушень проти окремих прав і свобод. Кримінологічний 
аналіз окремих груп правопорушень.

Тема 2.4. Кримінально-правовий захист життя та здоров’я.

Життя, як об’єкт кримінально-правової охорони. Формування системи правопорушень
проти  життя  у  сучасному  кримінальному  праві.  Кінцевий  та  початковий  моменти
кримінально-правової  охорони  життя.  Здоров’я  як  об’єкт  кримінально-правової  охорони.
Види правопорушень проти здоров’я. особливість охорони здоров’я кримінально-правовими
засобами.

Тема 2.5. Кримінально-правовий захист національної безпеки.

Національна  безпека  як  передумова  до  захисту  прав  та  свобод  людини.  Види
правопорушень проти основ національної безпеки. Захист національної безпеки та взаємодія
з іншими об’єктами кримінально-правової охорони.

Тема 2.6. Кримінально-правовий захист відносин власності.

Відносини власності як об’єкт кримінально-правової охорони. Види правопорушень 
проти власності. Особливість охорони відносин власності кримінально-правовими засобами. 



Кримінологічна характеристика правопорушень проти власності.

Тема 2.7. Кримінально-правовий захист статевої свободи та недоторканості.

Статева  свобода як  об’єкт  кримінально-правової  охорони.  Статева  незалежність  як
об’єкт  кримінально  правової  охорони.  Захист  статевої  свободи  та  недоторканості
кримінально-правовими  засобами.  Види  правопорушень  проти  статевої  свободи  та
недоторканості.

Тема 2.8. Кримінально-правовий захист виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини.

Виборчі  права  як  об’єкт  кримінально-правової  охорони.  Трудові  права  як  об’єкт
кримінально-правової  охорони.  Особисті  права  як  об’єкт  кримінально-правової  охорони.
Застосування кримінально-правових заходів при здійсненні охорони названих прав. 

Тема 2.9. Кримінально-правовий захист прав та свобод людини у країнах європейського
простору.

Кримінально-правові механізми захисту прав та свобод у країнах Європи. Правова 
регламентація відповідальності за вчинення окремих видів правопорушень проти прав і 
свобод у країнах Європи.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна 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 Модуль 1

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1.
Тема 1.1. 
Поняття 
кримінальної 
відповідальнос
ті, її ознаки 
та підстави

2 2

Тема 1.2.
Система
заходів

кримінально-
правового

характеру у
механізмі
реалізації

кримінальної
відповідальност

і

8 8

Тема 1.3. 2 2



Покарання, 
його поняття 
та ознаки. 
Система 
кримінальних 
покарань.

Тема 1.4. 
Обмежуваль
ні заходи в 
праві.

10 10

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

10 10

Разом за 
змістовим 
модулем 1

32 2 2 28

Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2.

Тема 2.1. 
Ретроспективн
ий аналіз 
розвитку 
охоронюваного 
змісту прав і 
свобод людини і
громадянина

.

10 10

Тема 2.2 
Сутність і 
завдання 
кримінальної 
політики у 
сфері охорони 
прав і свобод 
людини і 
громадянина.

10 10

Тема 2.3. 
Кримінологічне 
та 
кримінально-
виконавче 
забезпечення 
прав і свобод 
людини і 
громадянина.

10 10

Тема 2.4. 2 2



Кримінально-
правовий 
захист життя 
та здоров’я
Тема 2.5. 
Кримінально-
правовий 
захист 
національної 
безпеки

2 2

Тема 2.6. 
Кримінально-
правовий 
захист відносин
власності

2 2

Тема 2.7. 
Кримінально-
правовий 
захист 
статевої 
свободи та 
недоторканост
і

2 2

Тема 2.8. 
Кримінально-
правовий 
захист 
виборчих, 
трудових та 
інших 
особистих прав
і свобод 
людини.

10 10

Тема  2.9.
Кримінально-
правовий
захист прав та
свобод людини у
країнах
європейського
простору.

10 10

Разом за 
змістовим 
модулем 2

58 2 6 50

7. Теми лабораторних занять

№ п/п Назва теми Години Кількість балів



1.

2.

3.

Разом
Максимальна
кількість балів –

8. Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1 - Інші  заходи  кримінально-
правового характеру у кримінальному
праві України;
- Застосування  заходів
кримінально-правового  характеру  до
юридичних  осіб  за  кримінальним
правом України.
- Заходи кримінально-правового
характеру: сутність, значення;
- Система  заходів  кримінально-
правового  характеру  як  комплексне
явище

8 Написання реферату / публікація тез 
доповіді у науковому виданні 

2 - Обмежувальні  заходи  у
кримінальному праві України;
- Передумови  застосування
обмежувальних заходів в Україні;
- Види обмежувальних заходів;
- Дуальність  застосування
обмежувальних  заходів  покарання:
кримінально-правова природа

10 Написання реферату / публікація тез 
доповіді у науковому виданні

3 - Кримінально-правова  охорона
як  один  із  пріоритетних  напрямків
кримінально-правової  політики
України;

- Основні  напрямки
кримінально-правової  політики
України;

- Принципи  кримінально-
правової політики України;

- Протидія  правопорушенням  і
кримінально-правова  політика
України.

10 Написання реферату / публікація тез 
доповіді у науковому виданні

4 - Інші  заходи  кримінально-
правового  характеру  у
кримінальному праві;
- Дуальність застосування інших
заходів  кримінально-правового
характеру;

10 Написання реферату / публікація тез 
доповіді у науковому виданні



- Система  інших  заходів
кримінально-правового характеру.

5 - Кримінологія  –  значення
кримінологічного  дослідження  у
протидії правопорушенням;
- Кримінологічне прогнозування
як запорука якісному захисту прав та
свобод;
- Кримінологічне  попередження
та  запобігання  –  шляхи
впровадження;
- Напрямки  протидії  окремим
видам правопорушень в Україні;
- Протидія  правопорушенням
кримінально-виконавчими заходами;
- Попередження  правопорушень
під час відбування покарань;
- Досягнення  цілей  покарання
при його виконанні. 

10 Написання реферату / публікація тез 
доповіді у науковому виданні

6 - захист виборчих прав у країнах Європи;
- особливості захисту трудових прав у 
країнах Європи;
- особливості кримінально-правового 
захисту відносин власності у країнах 
Європи;
- особливості захисту національної 
безпеки у країнах Європи.

10 Написання реферату із 
використанням положень 
законодавства зарубіжних країн та 
порівняння його положень із 
нормами чинного законодавства 
України/ публікація тез доповіді у 
науковому виданні

7 - Проблематика кримінально-правового 
захисту виборчих прав в Україні;

- Проблематика захисту виборчих прав в
Україні;

- Порушення недоторканості житла 
особи: перспективи кримінально-
правового реагування;

- Захист родинних відносин 
кримінально-правовими засобами;

- Кримінально-правовий захист права 
релігійних аспектів

10 Написання реферату / публікація тез 
доповіді у науковому виданні

8 - Основні тенденції захисту прав і свобод
за пам’яткою українського законодавства
– Руцською правдою;
- Особливості захисту прав і свобод за 
Литовськими Статутами;
- Особливості захисту прав і свобод 
періоду Гетьманщини;
- Захист прав та свобод кримінально-
правовими заходами за період царату;
- Права і свободи у радянський період – 
декларативність захисту;

10 Написання реферату / публікація тез 
доповіді у науковому виданні

Разом 78 Максимальна кількість балів –80



9. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

Модуль 1 Модуль2

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
ни

ць

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 20 20

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист)

Виконання завдань для самостійної

роботи

80 80

Виконання модульної роботи

Виконання ІНДЗ

Разом 100 100

Максимальна кількість балів Х100

Форми проведення модульного контролю та
критерії оцінювання

Тривалість проведення: 0 години.
Максимальна кількість балів: 100 балів. 
Залік 
Форма проведення: шляхом накопичення балів 
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. Поняття кримінальної відповідальності.
2. Види кримінальної відповідальності.
3. Ознаки кримінальної відповідальності.
4. Обмежувальні заходи у кримінальному праві.
5. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
6. Спеціальні виховні заходи щодо неповнолітніх.
7. Покарання у механізмі кримінально-правового захисту основних прав та свобод.
8. Ознаки покарання у сучасному кримінальному праві.
9. Особливості охорони основних прав та свобод людини у різні етапи розвитку людського 

суспільства.
10. Політика України у сфері охорони прав і свобод людини.
11. Основні засади кримінально-правової охорони основних прав людини.
12. Принципи кримінально-правової політики України.
13. Напрямки розвитку кримінально-правової політики.
14. Кримінологічне забезпечення охорони прав і свобод людини.
15. Кримінально-виконавчий аспект охорони прав і свобод людини.
16. Життя як об’єкт кримінально-правової охорони.
17. Здоров’я як об’єкт кримінально-правової охорони.
18. Особливості кримінально-правового захисту національної безпеки.
19. Національна безпека як умова подальшого належного захисту основних прав та свобод.
20. Відносини власності як об’єкт кримінально-правової охорони.
21. Предмети власності як предмети правопорушень.
22. Статева свобода як об’єкт кримінально-правової охорони.
23. Статева недоторканість як об’єкт кримінально-правової охорони.
24. Особливості протидії домашньому насильству кримінально-правовими засобами.
25. Особливості кримінально-правового захисту виборчих прав.
26. Особливості кримінально-правового захисту трудових прав.
27. Особливості правового захисту особистих прав.
28. Проблеми кримінально-правового захисту прав і свобод у країнах Європи.
. 

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою
ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

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

суттєвих (грубих) помилок

C 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

E 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

10. Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекс дисципліни:
Конспекти лекцій, програма курсу, 

11.Рекомендовані джерела
Базова

1. Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін. – Х. : Право, 2013. – 928 с.
2. Берзін П.С. Кримінальне право України.  Загальна частина.  Підручник:  у 3х т.  Т.1.:
Загальні засади. 2-ге вид. Київ: ВД «Дакор», 2019. 526 с.
3. Вереша  Р.  В. Кримінальне  право  України.  Загальна  частина  :  навч.  посіб.  /  Р.  В.
Вереша. –  2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 320 с
4. Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівн.-прав. дослідж. :
монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. –  Л. : ЛДУВС, 2013. – 248 с.
5. Демидова  Л.  М. Проблеми  кримінально-правової  відповідальності  за  заподіяння
майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика :
монографія / Л. M. Демидова. – Х. : Право, 2013. – 752 с.
6. Житний  О.  О. Кримінальне  право  України  в  міжнародному  вимірі  (порівняльно-
правовий аналіз) : монографія / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2013. – 376 с
7. Музика  А.  А. Предмет  злочину:  теоретичні  основи  пізнання  :  монографія  /  А.  А.
Музика, Є. В. Лащук. –Х. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 192 с.

Допоміжна
1. Андрушко  П.П.  Об’єкт  кримінально-правової  охорони,  об’єкт  злочину,  об’єкт
злочинного  посягання  та  об’єкт  злочинного  впливу:  основний  зміст  понять  та  їх
співвідношення // Адвокат. 2011. №11. С. 5-11.
2. Бесчастний  В.М. Кримінологічне  забезпечення  протидії  злочинності  в  Україні:
монографія. Харків: «В справі», 2017. 360 с. 
3. Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. –
2-ге  вид.,  переробл.  і  доповн.   –  Хмельницький:  Хмельницький університет  управління  та
права, 2013. – 768 с.    
4. Максимів  О.Д.  Теоретичні  засади  політики  України  у  сфері  протидії  злочинності.
дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  юридичних  наук:    12.00.08  –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Львів, 2016.
5. Наден  О.В.  Теоретичні  основи  кримінально-правового  регулювання  в  Україні:
монографія. – Харків: Право, 2012. – 266 с
6. Орлов  Ю.В.  Політико-кримінологічна  теорія  протидії  злочинності  :  монографія.
Харків : Діса плюс, 2016. 656 с.
7. Політика  у  сфері  боротьби  зі  злочинністю  України:  теоретичні  та  прикладні
проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. Івано-Франківськ
– Харків : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. 419 с.
8. Шапченко  С.Д. Механізми кримінально-правового регулювання  в  правовій  системі
України: основні режими функціонування // Вісник Київського національного університету.
Юридичні науки. Вип. 45- 48. 2002. С. 198 - 203.



10. Додаткові ресурси

1. http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України
2. http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України 
3. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України) 
4. http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ 
5. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України
 6.  http://www.nbuv.gov.ua  –  Національна  бібліотека  України  ім.  В.І.  Вернадського  7.
http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України
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