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Тема 1. Покарання як засіб боротьби зі злочинністю.
Мета покарання за чинним кримінальним законодавством і її характеристика.
Проблемні питання мети покарання в науці кримінального права.
Література і матеріали для самостійної підготовки:
1.Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004. – С.303.
2.Васильев И.М. Наказание по советскому уголовному праву.- М., 1970.
3.Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика преминения.М., 1983.
4.Горелик И.И. Наказание и его назначение. – Минск: Беларусь, 1978.
5.Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические
проблемы. - М., 1973.

Тема 2. Загальні засади призначення покарання
1. Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини
Кримінального кодексу.
2. Призначення покарання з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину.
Поняття ступеня тяжкості вчиненого. Співвідношення термінів ”ступінь
тяжкості злочину”, ”ступінь суспільної небезпеки злочину”, ”характер
суспільної небезпеки злочину”, ”ступінь тяжкості вчиненого злочину”,
”тяжкість злочину”.
3. Призначення покарання з урахуванням особи винного. Поняття та ознаки
особи винного. Співвідношення понять ”особа винного”, ”особа злочинця”, та
”суб’єкт злочину”.

4. Призначення покарання з урахуванням обставин, які пом’якшують та
обтяжують покарання. Поняття та правова природа обставин, які пом’якшують
та обтяжують покарання.
5. Врахування судом при призначенні покарання обставин, які пом’якшують
покарання, що не зазначені у кримінальному законі
6. Призначення покарання з урахуванням обставин, які обтяжують покарання.
Література і матеріали для самостійної підготовки:
1. Анашкин Г.З. Справедливость назначения уголовного наказания //Советское
государство и право. – 1982. – №7. – С. 59-66.
2. Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. – М.: Юрид. лит,
1968. – 120 с.
3. Бажанов М.І. Принципи призначення покарання за радянським правом // Радянське
право. – 1971. - № 2. – С. 78-82.
4. Бурганов Р.С. Влияние принципов назначения наказания на формирование,
закрепление в законе и применение общих начал назначения наказания / Вестник
ТИСБИ. – 2006. - № 3.
5. Бурлакова В.Н. Личность преступника и назначение наказания. – Л.: ЛГУ, 1986.
6. Бышевский Ю.В., Марцев А.И. Наказание и его назначение. Учебное пособие. – Омск,
1975.
7. Василаш В.М. Деякі питання врахування судом загальних засад призначення
покарання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.
Збірник наукових праць. Серія юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 2. – С.248259.
8. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. – СПб.: Издательство Р. Асланова
”Юридический центр Пресс”, 2004. – 388с.
9. Гаверов Г.С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву. –
Иркутск, 1976.
10. Гаверов Г.С. Проблемы назначения наказания. – В кн.: Вопросы уголовной
ответственности и наказания: Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск,
1986.
11. Грищук О.В. Втілення міжнародно-правового принципу гуманізації покарання у
законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації): Збірник
наукових праць. Випуск 4. – К., 1998. – С. 248-259.
12. Горелик А.С. Реализация принципа справедливости в правилах назначения наказания
// Уголовное право. – 2001. – № 1. – С.3.
13. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. –
Владивосток, 1970.
14. Долиненко Л.А. Смягчающие ответственность обстоятельства по действующему
уголовному законодательству и в судебной практике: Учебное пособие. – Иркутск:
Иркут. гос. ун-т, 1980. – 82 с.
15. Зайцев С.А. К вопросу о понятии справедливости // Вестник Омского ун-та, 1999. –
Вып. 4. – С.148-151.
16. Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском праве. – М.: Госюриздат, 1961.
17. Красиков
Ю.А.
Назначение
наказания:
обусловленность
и
критерии
индивидуализации. Учебное пособие. – М., 1991.

18. Кругликов Л.Л. О принципах назначения наказания //Проблемы совершенствования
уголовного законодательства на современном этапе: Межвузовский сборник научных
трудов. – Свердловск, 1985. – С. 50-61.
19. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в
уголовном праве. (Вопросы теории). – Воронеж, 1985.
20. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном
праве. – Ярославль, 1986.
21. Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые средства обеспечения справедливости наказания.
– Ярославль, 1986.
22. Личность преступника /Под ред. В.Н. Кудрявцева и др. – М.: Юрид. лит., 1975.
23. Личность преступника и применение наказания. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1980. –
216 с.
24. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной
деятельности. – СПб.: Издательство ”Юридический центр Пресс”, 2004. – 694 с.
25. Мамедова А.А. Справедливость назначения наказания. – СПб.: Изд-во Юридический
центр Пресс, 2003. – 119 с.
26. Махінчук В. Принцип економії репресії у новому Кримінальному кодексі України –
важлива запорука адекватності покарання // Підприємство, господарство і право. –
2001. – № 11. – С.69.
27. Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания.
– Красноярск, 1989.
28. Мясников О.А. О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в законе
//Российская юстиция. – 2001. – №4. – С. 51-52.
29. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории,
законодательстве и судебной практике. – М.: ООО Изд-во Юрлитинформ, 2002.
30. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним
законодавством України: Монографія / МВС України, Луг. акад. внутр. Справ ім. 10річчя незалежності України; [Наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Л.М. Кривоченко]. –
Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с.
31. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове
значення: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і
права ім.. В.М. Корецького. – К., 2005. – 20 с.
32. Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания и предупреждение рецидивной
преступности. – Омск: ОВШМ СССР, 1980. – С. 11.
33. Прохоров Л.А. О понятии и соотношении принципов и общих начал назначения
наказания // Проблемы борьбы с преступностю. – Омск, 1979. – С.26.
34. Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы.
– СПб.: – СПб.: Издательство ”Юридический центр Пресс”, 2006. –781 с.
35. Непомнящая Т. Учет судами общих начал назначения наказания //Уголовное право. –
2001. – №3. – С. 15.
36. Сахарук Тетяна Валеріївна. Загальні засади призначення покарання за кримінальним
правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз: Автореф. дис. канд. юрид.
наук: 12.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 18 с.
37. Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к
несовершеннолетним. – Казань, 1988.
38. Степашин В.М. Назначение наказания / Вестник Омского университета, 1999, Вып. 2.
С. 163-166.
39. Солопанов Ю. Об обстоятельствах, отягчающих ответственность //Советская
юстиция. – 1990. – №4. – С. 21.

40.Флоря

К.Н. Назначение наказания с учетом
преступления. – Кишинев: Штиница, 1980. – 136 с.
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Тема 3. Призначення основних покарань.
1. Громадські роботи. Умови і порядок призначення цього покарання.
Обставини, які виключають застосування цього виду покарання.
2. Виправні роботи. Умови і порядок призначення цього покарання.
Обставини, які виключають застосування цього виду покарання.
3.Службові обмеження для військовослужбовців. Умови і порядок
призначення цього покарання. Обставини, які виключають застосування цього
виду покарання.
4. Особливості призначення покарання у виду арешту. Обставини, які
виключають застосування цього виду покарання.
5. Обмеження волі. Умови і порядок призначення цього покарання.
Обставини, які виключають застосування цього виду покарання.
6. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Умови і
порядок призначення цього покарання.
7. Особливості призначення позбавлення волі на певний строк та довічного
позбавлення волі.
Література і матеріали для самостійної підготовки:
1. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального
покарання: Монографія. – К.:, 2004. – 208с
2. Антипов В.В. Види та розміри покарання за злочини у сфері господарської діяльності:
системно-логічний аналіз // Вісник Національної академії державної податкової служби
України. – 2004. – № 1. – С. 252-258
3. . Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К.: Вища
школа. Головное изд-во, 1980. – 216 с.
4.
Бышевский Ю.В., Марцев А.И. Наказание и его назначение. Учебное пособие. –
Омск, 1975.
5. Вербенский М.Г. Покарання, не пов’язані з позбавленням волі: загальна характеристика
і проблеми застосування //Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування
і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ.конф. Харків 25-26 жовт. 2001 р. (Редкол.:
Сташис В.В.(голов. ред.) та ін. – К. – Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 86-89.
6. Березовська Н. Л. Виправні роботи і їх застосування до неповнолітніх // Актуальні
проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2002. – С.
25- 29.
7. Березовская Н. Л. Отличие общественных и исправительных робот // Вісник
Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007.- Спеціальний випуск. –
С. 19-22.
8. Беца О., Панасюк М., Шкодюк В. Впровадження альтернативних видів покарань в
Україні: Посібник / За ред. О.В. Беци. – К.: МП ”Леся”, 2003. – 116 с.
9. Богатирьов І. Виправні роботи як вид покарання: Кримінальні, кримінологічні та
кримінально - виконавчі проблеми: Монографія. – К.: МП ”Леся”, 2002. – 139 с.
10. Богатирьов І. Г. Загальна характеристика кримінальних покарань, альтернативних
позбавленню волі (теорія і практика їх упровадження) // Проблеми пенітенціарної

теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. Вип. 9. –
К.: КІВС, 2004. – С. 229-234.
11. Бондарєв В.В., Василишин В.О. Щодо призначення кримінального покарання у виді
службового обмеження для військовослужбовців // Вісник Верховного Суду України. –
2004. - № 11.- С. 39-41.
12. Бугаев В.А. Правовые проблемы применения уголовного ареста в отношении
военнослужащих // Право і безпека. – 2005. - № 1 (4/1). – С. 46-49.
13. Бугаев В.А. Особливості застосування кримінального арешту у відношенні
військовослужбовців // Актуальні проблеми політики. Вип. 13-14. Зб. наук. пр. – Одеса:
Юридична література, 2002. – С. 732-738.
14. Гаверов Г.С. Проблемы назначения наказания. – В кн.: Вопросы уголовной
ответственности и наказания: Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск,
1986.
15. Гура Р.М. Застосування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю //Новий Кримінальний кодекс України: Питання
застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Харків 25-26 жовтня 2001
р. (Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К. – Х.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 86-89.
16. Григорьев А.Н. Некоторые аспекты назначения и исполнения ареста как вида
уголовного наказания в Украине (исторический обзор) // Вісник Луганської академії
внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2002. – № 3. – С. 130135.
17. Дементьев С.И. Лишение свободы как мера уголовного наказания. – Краснодар, 1977.
18. Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые
аспекты. – Ростов, 1981.
19. Денисова Т.А. Види кримінальних покарань: співвідношення КК та КВК //
Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи
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Тема 6. Призначення покарання за незакінчений злочин.
1. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин ступеня
здійснення злочинного наміру.

2. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин причин,
внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.
3. Правила обчислення строку або розміру покарання за вчинення готування до
злочину.
4. Правила обчислення строку або розміру покарання за вчинення замаху на
злочин.
5. Обчислення строку або розміру покарання за вчинення готування до злочину
за наявності підстав обов’язкового пом’якшення покарання, передбаченого ст.
69 - 1 КК України.
6. Обчислення строку або розміру покарання за вчинення замаху на злочин за
наявності підстав обов’язкового пом’якшення покарання, передбаченого ст. 69
- 1 КК України.
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Тема 7. Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті.
1. Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті,
характеру та ступеня участі кожного із співучасників у вчиненні злочину.
Поняття характеру участі співучасника у вчиненні злочину. Поняття ступеня
участі співучасника у вчиненні злочину.
2. Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті,
форми співучасті.
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Тема 8. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
1. Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом,
та проблеми встановлення їх у судовій практиці.
2. Види призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та
проблеми визначення їх в теорії кримінального права.

3. Призначення покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції
статті (санкції частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу.
4. Призначення більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у
санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, що передбачає
відповідальність за вчинений злочин.
5. Незастосування додаткового покарання, що передбачене в санкції статті
(санкції частини статті) Особливої частини КК як обов’язкове.
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Тема 9. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують
покарання.
1. Підстави призначення покарання за наявності, обставин, що пом’якшують
покарання.
2. Зміст обставин, що пом’якшують покарання, за наявності яких суд призначає
покарання у межах, визначених ст. 69 – 1 КК України.
3. Строк або розмір покарання, що призначається судом винній особі за
вчинення злочину, за наявності обставин, що пом’якшують покарання.
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3. Становский М.Н. Назначение наказания. – Спб.: Издательство ”Юридический центр
Пресс”, 1999. – С.272-277.
4. Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. – Издание профессора
Малинина – СПб ГКА., 2008. – С. 429-304.

Тема 10. Призначення покарання за сукупністю злочинів.
1. Порядок і межі призначення покарання за сукупністю злочинів.
Призначення покарання за окремі злочини, що утворюють сукупність.
2. Правила визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів.
Визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання
менш суворого покарання більш суворим та недоліки застосування цього
правила у судовій практиці. Визначення остаточного покарання за сукупністю
злочинів шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.
3. Межі остаточної міри покарання за сукупністю злочинів.
4. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення
при складанні покарань за сукупністю злочинів.
5. Особливий порядок визначення остаточного покарання за сукупністю
злочинів, коли призначені за окремі злочини різні види покарань не можуть
бути складені.
6. Особливості призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів.
7. Порядок призначення покарання, якщо після постановлення вироку в
справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині,
вчиненому ним до постановлення попереднього вироку.
8. Особливості призначення окремих видів покарань за сукупністю злочинів.
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Тема 11. Призначення покарання за сукупністю вироків.
1. Порядок та межі призначення покарання за сукупністю вироків.
2. Призначення покарання за новий вчинений злочин. Правила визначення
остаточного покарання за сукупністю вироків. Приєднання до покарання,
призначеного за новим вироком, невідбутої частини покарання за попереднім
вироком. Вимоги з урахуванням яких здійснюється складання покарань за
правилами ст. 71 КК України. Визначення (обчислення) невідбутої частини
покарання, призначеного за попереднім вироком.
3. Випадки визначення остаточного покарання за сукупністю вироків шляхом
поглинання не відбутої частини покарання за попереднім вироком або
покарання, призначеного за новим вироком.

4. Межі остаточного покарання за сукупністю вироків. Вимоги з урахуванням
яких суд визначає розмір остаточного покарання за сукупністю вироків.
5. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення
при складанні покарань за сукупністю вироків.
6. Особливий порядок визначення остаточного покарання за сукупністю
вироків, коли призначені за окремі злочини різні види покарань не можуть бути
складені.
7. Особливості призначення додаткових покарань за сукупністю вироків.
8. Особливості призначення окремих видів покарань за сукупністю вироків.
9. Порядок призначення покарання у випадку, коли засуджений після
постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або
більше злочинів.
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Тема 12. Призначення покарання неповнолітнім.
1. Врахування при призначенні покарання неповнолітньому умов його життя та
виховання.
2. Врахування при призначенні покарання неповнолітньому впливу на нього
дорослих осіб.

3. Врахування при призначенні покарання неповнолітньому рівня його
розвитку та інших особливостей його особи.
4. Особливості призначення покарання неповнолітньому за незакінчений
злочин.
5. Особливості призначення покарання неповнолітньому за злочин, вчинений
неповнолітнім у співучасті.
6. Призначення покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів.
7. Призначення покарання неповнолітньому за сукупністю вироків.
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