
СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Питання призначення покарання за 

 Кримінальним правом  України» 

 

Спеціальність:     262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Теоретичні знання та практичну основу сукупності знань та вмінь, 

що формулюють профіль фахівця в галузі права. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Метою викладання навчальної є поглиблення теоретичних знань 

студентів щодо юридичної природи, загального механізму та 

особливостей призначення покарання як специфічного етапу 

застосування кримінально-правових норм та вироблення 

практичних навиків призначення покарання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Після вивчення навчальної дисципліни студенти мають 

опанувати теоретичні знання та практичну основу призначення 

покарання, що формулюють профіль фахівця в галузі права, 

зокрема, здатність визначати межі призначення покарання, 

здатність .  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

- тлумачити та застосовувати у практичній діяльності норми КК, 

що регламентують призначення покарань; 

- правильно застосовувати загальні засади призначення покарання; 

- характеризувати загальну систему та окремі види покарань; 

- розуміти правову природу та мати практичні навички 

застосовування кримінально-правових норм в процесі юридичної 

діяльності з урахуванням особливостей погашення та зняття 

судимості неповнолітніх. 

Знати: 

- положення чинного кримінального законодавства щодо 

призначення покарань; 

- поняття покарання та його цілі, основні ознаки покарання; 

- обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання; 

- підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це 
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передбачено відповідною статтею Особливої частини КК; 

- правову природу особливостей кримінальної відповідальності 

неповнолітніх та видів покарань, щодо неповнолітніх, визнаних 

винними у вчиненні злочину. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1. Призначення покарання як специфічний етап застосування 

кримінально-правових норм. 

2. Методологічні основи призначення покарання. 

3. Використання судами загальних засад призначення покарання. 

4. Призначення окремих видів покарань 

5. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, 

вчинений у співучасті. 

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, робота в малих групах, 

мозкова атака, кейс, презентація, рольова гра, креативні технології, 

інноваційні методики. 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Кримінальне право. Загальна частина, Кримінальне право. 

Особлива частина, Конституційне право, Кримінальний процес, 

Теорія держави і права. 

Пореквізити Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Актуальні проблеми 

кримінального права. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за 

кримінальним законодавством України : монографія / В. В. 

Полтавець ; наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Л. М. 

Кривоченко. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с. 

2. Бабанли Р. Ш. Призначення покарання в Україні: 

теоретико-прикладні засади. Чернігів: Десна Поліграф, 

2019. 488 с. 

3. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та функції його 

призначення і виконання за законодавством України : 

навчальний посібник / Т. А. Денисова. – Запоріжжя : ГУ 

«ЗІДМУ», 2004. – 152 с. 

4. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву 

Украины : монография / Ю. А. Пономаренко. – Харьков : 

ФИНН, 2009. – 344 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія практичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Іспит, тестування 

Кафедра кримінального права і процесу 

Факультет юридичний  



 

Викладач(і) ПІБ ЛИСЬКО ТЕТЯНА ДАВИДІВНА 

Посада: доцент кафедри  

Вчений ступінь: к.ю.н. 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/3279-

lysko-td 

Тел.: 044 406 70 15 

E-mail: tetiana.lysko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу в Google Classroom:  7tntlm7 
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