
 

Міністерство освіти, молоді та спорту України 

 Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра кримінального права і кримінології  

 

 

 

 

                                                                                              “ Затверджую” 

                                                                                                  Проректор 

                                                                                   з науково-педагогічної роботи 

                                                                                  та соціальних питань і розвитку 

                                                                    Львівського національного університету      

                                                                                            імені Івана Франка 

                                                                                            проф. Лозинський М.В. 

                                                                                       _________________________ 

                                                                                     

                                                                                      “____” ___________20__року 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

   Призначення покарання  
 

 

Галузь знань 03040 право 

напрям підготовки 6.030401 правознавство 

спеціальність «7.03040201 правознавство»  

спеціалізація «Адвокатура»  

юридичний факультет              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2012 рік 



Завдання для практичних занять із спеціального курсу “Призначення 

покарання“ для студентів юридичного факультету за галуззю знань 03040 

“Право”, спеціальністю 7.03040201 «правознавство», 20___. __с. 

 

 

Розробник: 

Василаш Василь Михайлович, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології, кандидат юридичних наук, доцент 

 

 

 

 

         Завдання для практичних занять затверджені на засіданні кафедри 

             кримінального права та кримінології юридичного факультету 

            Львівського національного університету імені Івана Франка 

                     ( Протокол від “__”_________20___ року №_____) 

 

Завідувач кафедри 

кримінального права і кримінології _________________д.ю.н.  А.М. Бойко  

 

“___”___________20___року 

   

 

 

 

 

 

 

Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка (галузь знань 03040 “Право”, спеціальність 

7.03040201 «правознавство», 

                    Протокол від “____”_________________20____року №______ 

 

 

 

“____”________20____року            Голова____________д.ю.н. А.М. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Василаш В.М., 2012 рік 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 2 
Галузь знань 

         0304 право
 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям підготовки: 

          6.030401 

       правознавство 

Рік підготовки: 2012/ 2013 

Змістових модулів – 1 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

7.03040201 

10-й 11-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин -

72  

10-й 12-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

спеціаліст 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

36 год. 60 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

      залік                      контрольна, 

                                             залік 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Застосування в судовій практиці загальних засад призначення 

покарання.   

Тема 1.  Покарання як засіб боротьби із злочинністю. 

Тема 2  Загальні засади призначення покарання. 

Змістовий модуль 2. . Особливості призначення окремих видів покарань. 
Тема 3  Призначення основних покарань. 

Тема 4  Призначення порань, що можуть застосовуватися і як основні, і як додаткові. 

Тема 5  Призначення додаткових покарань. 

Змістовий модуль 3.  Застосування в судовій практиці спеціальних правил призначення 

покарання. 
Тема 6  Призначення покарання за незакінчений злочин. 

Тема 7  Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті. 

Тема 8  Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

Тема 9  Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання. 

Тема10 Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

Тема 11 Призначення покарання за сукупністю вироків.   

Змістовий модуль 4. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 
Тема 12 Призначення покарання неповнолітнім.  

 



 

 

 
 

                                             

3. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна 

форма 

навчання) 

Кількість 

годин 

(заочна 

форма 

навчання) 

1  Загальні засади призначення покарання. 2  

2  Призначення покарання за незакінчений злочин. 2  

3 Призначення покарання за злочин, вчинений у спів- 

участі. 

2  

4  Призначення більш м’якого покарання, ніж передба- 

чено законом. 

 

2  

5  Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

 

4 2 

6  Призначення покарання за сукупністю вироків. 

 

4 2 

7 Призначення покарання неповнолітнім 2  

 Разом 18 4 

                  

                                                                                         

Тема: Загальні засади призначення покарання. 

 

 

Питання для з’ясування:  

 
 

1. Загальні засади призначення покарання: їх поняття і зміст.  

2. Призначення покарання у межах санкції статті (санкції частини статті) Особливої 

частини Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. 

3.   Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального  

           кодексу.  

4. 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”. 

5. Призначення покарання з урахуванням особи винного. Поняття та ознаки особи  

      винного. Співвідношення понять ”особа винного”, ”особа злочинця”, та  ”суб’єкт 

      злочину”.  

6. Призначення покарання з урахуванням обставин, які пом’якшують та обтяжують 

    покарання. Поняття та правова природа обставин, які пом’якшують та обтяжують 

    покарання.       

 



 

 

Завдання 

 

1. Ознайомтесь на кафедрі кримінального права і кримінології із копіями вироків суду: 

 а)  Богуславський районний суд Київської області від 14 січня 2011 року справа № 1-

15/11.; 

б)  Галицький районний суд м. Львова від 04 квітня 2012 року, справа № 1-228/11; 

в) Богуславський районний суд Київської області від 02 лютого 2011 року справа № 1-

21/11; 

г) Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська від 06 лютого 2012 року, справа № 

403/703/12;  

д) Першотравневий районний суд м. Чернівців від 31 січня 2012 року, справа № 1-

57/2012; 

е) Воловецький районний суд Закарпатської області від 17 лютого 2012року, справа № 1-

120/11  ; 

2. З’ясуйте, чи дотримані судами при призначенні покарання засудженим вимоги, 

передбачені ст. 65 КК України. 

 

 

Література: 

Нормативно-правові акти та практика їх застосування: 

1. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 із змінами та доповненнями станом на  

    18. 09.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст.131. 

 

2. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. //Збірник 

постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973 – 2006 рр.: 

Видання третє зі змінами та доповненнями. – Х .: “Одіссей “, 2007. – С. 73-93. 

3.  Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 

24 жовтня 2003 року № 7 “ Про практику призначення судами кримінального 

покарання” від 12 червня 2009 р. № 8. // htt: //www. scourt. gov. ua  

4.  Про практику застосування судами України законодавства про злочини 

неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 

5 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 5. – С. 4 – 8.  

 

Спеціальна література: 

 

1. Анашкин Г.З. Справедливость назначения уголовного наказания //Советское         

государство и право. – 1982. – №7. – С. 59-66. 

2. Бажанов М.І. Принципи призначення покарання за радянським правом // Радянське 

право. – 1971. - № 2. – С. 78-82. 

3. Бурганов Р.С. Влияние принципов назначения наказания на формирование, 

закрепление в законе и применение общих начал назначения наказания / Вестник 

ТИСБИ. – 2006. - № 3.  

4. Бурлакова В.Н. Личность преступника и назначение наказания. – Л.: ЛГУ, 1986. 

5. 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.248-

259. 

6. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. – СПб.: Издательство Р. Асланова 

”Юридический центр Пресс”, 2004. – 388с.  



7. Гаверов Г.С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву. – 

Иркутск, 1976. 

8. 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.  

9. Горелик А.С. Реализация принципа справедливости в правилах назначения наказания 

// Уголовное право. – 2001. – № 1. – С.3. 

10. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – 

Владивосток, 1970. 

11. Долиненко Л.А. Смягчающие ответственность обстоятельства по действующему 

уголовному законодательству и в судебной практике: Учебное пособие. – Иркутск: 

Иркут. гос. ун-т, 1980. – 82 с. 

12. Зайцев С.А. К вопросу о понятии справедливости // Вестник Омского ун-та, 1999. – 

Вып. 4. – С.148-151. 

13. Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском праве. – М.: Госюриздат, 1961. 

14. Красиков Ю.А. Назначение наказания: обусловленность и критерии 

индивидуализации. Учебное пособие. – М., 1991. 

15. Кругликов Л.Л. О принципах назначения наказания //Проблемы совершенствования 

уголовного законодательства на современном этапе: Межвузовский сборник научных 

трудов. – Свердловск, 1985. – С. 50-61. 

16. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в 

уголовном праве. (Вопросы теории). – Воронеж, 1985. 

17. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном 

праве. – Ярославль, 1986. 

18. Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые средства обеспечения справедливости наказания. 

– Ярославль, 1986. 

19. Личность преступника /Под ред. В.Н. Кудрявцева и др. – М.: Юрид. лит., 1975. 

20. Личность преступника и применение наказания. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1980. – 

216 с. 

21. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной 

деятельности. – СПб.: Издательство ”Юридический центр Пресс”, 2004. – 694 с.  

22. Мамедова А.А. Справедливость назначения наказания. – СПб.: Изд-во Юридический 

центр Пресс, 2003. – 119 с. 

23. Махінчук В. Принцип економії репресії у новому Кримінальному кодексі України – 

важлива запорука адекватності покарання // Підприємство, господарство і право. – 

2001. – № 11. – С.69.  

24. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, 

законодательстве и судебной практике. – М.: ООО Изд-во Юрлитинформ, 2002. 

25. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним 

законодавством України: Монографія / МВС України, Луг. акад. внутр. Справ ім. 10-

річчя незалежності України; [Наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Л.М. Кривоченко]. – 

Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с. 

26. 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. 

27. Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания и предупреждение рецидивной 

преступности. – Омск: ОВШМ СССР, 1980. – С. 11. 

28. Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. 

– СПб.: – СПб.: Издательство ”Юридический центр Пресс”, 2006. –781 с. 



29. Непомнящая Т. Учет судами общих начал назначения наказания //Уголовное право. – 

2001. – №3. – С. 15. 

30. 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.  

31. Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к 

несовершеннолетним. – Казань, 1988. 

32. Степашин В.М. Назначение наказания / Вестник Омского университета, 1999, Вып. 2. 

С. 163-166. 

33. Солопанов Ю. Об обстоятельствах, отягчающих ответственность //Советская 

юстиция. – 1990. – №4. – С. 21. 

 

 

Тема: Призначення покарання за незакінчений злочин.                                                                     

 

Питання для з’ясування : 
 

 1. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин загальних засад  

      призначення покарання. 

 2. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин ступеня тяжкості  

     вчиненого особою діяння.  

 3. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин ступеня здійснення 

     злочинного наміру.  

 4. Врахування при призначенні покарання за незакінчений злочин причин, внаслідок яких 

     злочин не було доведено до кінця.  

 5. Правила обчислення строку або розміру покарання за вчинення готування до злочину.  

 6. Правила обчислення строку або розміру покарання за вчинення замаху на злочин.  

 7. Обчислення строку або розміру покарання за вчинення готування до злочину за наявності 

     підстав обов’язкового пом’якшення покарання, передбаченого ст. 69 - 1 КК України.   

8. Обчислення строку або розміру покарання за вчинення замаху на злочин за наявності 

      підстав  обов’язкового пом’якшення покарання, передбаченого ст. 69 - 1 КК України. 

 

 

 

Завдання 

 

 

       1. Ознайомтесь на кафедрі кримінального права і кримінології із копіями вироків суду: 

 а) Бучацького районного суду Тернопільської області від 05 липня 2010 р.;  

 б) Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 01 лютого 2012 р.; 

 в) Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області від 19 лютого 2010 р.; 

 г) Галицького районного суду м. Львова від 08 лютого 2012 р. ;  

 д) Вінницького районного суду Вінницької області від 14 вересня 2009 р. 

 е) Галицького районного суду м. Львова від 02 лютого 2012 р. 

 2. З’ясуйте, чи дотримані судами при призначенні покарання засудженим вимоги,   

    передбачені ст. 65, 68 КК України. 

 

 

Література: 

Нормативно-правові акти та практика їх застосування: 
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защиты личности в уголовном судопроизводстве. Ярославль, 1990. 

3. Василаш В.М. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин // 

Проблеми державотворення і захисту прав люди в Україні: Матеріали XIY 

регіональної науково – практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 

252-255. 

4. Камынин И., Колесников А. Особенности назначения наказания за неоконченные 

преступления // Российское законодательство. –  1999. – № 3 

5. Камынин И., Колесников А. Особенности назначения наказания за неоконченные 

преступления и преступления составляющие множественность // Законность. – 1999. – 

№ 4. 

6. Кривенко О.В. Некоторые вопросы применения специальных правил назначения 

наказания // Правоведение. – 2001. – № 34. 

7. Кругликов Л.Л. Проблемы теории назначения наказания: законодательство и практика  

// Уголовное право в XXI веке: Матер. междунар. науч. конф. На юридическом 

факультете МГУ им. М. Ломоносова  31 мая-1 июня 2001 г. – М.: ”ЛексЭст”, 2002. – С 

71-75. 

8. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление преступлению и покушение на 

преступление. – М., 1958.  

9. Малков В.П. К вопросу о социально-правовой природе приготовления к 

преступлениям небольшой и средней тяжести и ответственность за содеянное 

//Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: 

Сборник научных трудов / Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2004.  

10. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной 

деятельности. – СПб.: Издательство ”Юридический центр Пресс”, 2004. – С. 553-570.  

11. Питецкий В. Назначение наказания за неоконченное преступление // Уголовное право. 

– 2002. 

12. Рарог А., Акимов Е. Назначение наказания // Российская юстиция. – 2000.- №10. 

13. Ситникова А. Накзазуемость неоконченных видов преступления // Уголовное право. – 

2002. – №4. 

14. Становский М.Н. Назначение наказания. – Спб.: Издательство ”Юридический центр 

Пресс”, 1999. – С.292- 300. 



15. Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления. – 

Кишинев: Тзд-во ”Штиинца”, 1980. – 136 с. 

16. Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. – Казань. – 2001. 

17. Чернокозиская С. В. Проблемы, возникающие при назначении наказания за 

приготовление к преступлению // Преступность и уголовное законодательство: 

реалии, тенденции, взаимовлияние: Сборник научных трудов / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. Саратов, 2004.  

18. Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. – Издание профессора 

Малинина – СПб ГКА., 2008. – С.492-529.  

 

 

 

Тема: Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті. 

 

 

Питання до з’ясування: 
    1.   Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті, загальних  

          засад призначення покарання. 

    2.   Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті, характеру та 

          ступеня участі кожного із співучасників у вчиненні злочину.  

    3.  Врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті, форми 

         співучасті. 

 

 

Завдання 

 

 

       1. Ознайомтесь на кафедрі кримінального права і кримінології із копіями вироків суду: 

 а) Зборівського районного суду Тернопільської області від 13 вересня 2007 р. 

 б) Тростянецького районного суду Вінницької області від 14 серпня 2009 р.; 

 в) Залізничного районного суду м .Львова 18 червня 2009 р.; 

 г)  Франківського районного суду м. Львова від 24 лютого 2009 р.;  

 д) Гайсинського районного суду Вінницької області від 23 листопада 2009 р. 

 2. З’ясуйте, чи дотримані судами при призначенні покарання засудженим вимоги,   

    передбачені ст. 65, 68 КК України. 

 

 

 

Література до спецкурсу 

 

I. Нормативні акти і практика їх застосування 
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Тема: Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено                                                            

законом. 

 

Питання: 

 
    1. Поняття та правова природа призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено 

        законом. Співвідношення між загальними засадами призначення покарання та  

       призначенням більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 

   2. Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та проблеми 

       встановлення їх у судовій практиці. 

   3. Види призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та проблеми  

       визначення їх в теорії кримінального права. 

   4. Призначення покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті 

      (санкції частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу та проблеми 



       застосування даного виду пом’якшення покарання у судовій практиці. 

  5. Призначення більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті 

      (санкції частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за  

       вчинений злочин, та проблеми застосування такого виду пом’якшення покарання у 

       судовій практиці. 

  6.  Незастосування додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини  

      статті) Особливої частини КК як обов’язкове. 

 

Завдання 

 

1. Ознайомтесь на кафедрі кримінального права та кримінології із копіями вироків суду: 

      а)   Збаразького районного суду Тернопільської області від 29 квітня 2009 р. 

      б)   Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 січня 2009 р. 

      в)   Збаразького районного суду Тернопільської області від 26 березня 2009 р. 

      г)   Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 19 березня 2007 р. 

      д)   Збаразького  районного суду Тернопільської області від 21 січня 2011 р. 

      е)   Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 13 червня 2009 р. 

      є)   Гайсинського районного суду Вінницької області від 23 липня 2011 р. 

2. З’ясуйте, чи дотримані судами при призначенні покарання засудженим вимоги,   

    передбачені ст. 65, 69 КК України. 
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Тема: Призначення покарання за сукупність злочинів. 

 

Питання : 

 
1. Сукупність злочинів – передумова призначення покарання за сукупністю злочинів.. 

2. Призначення покарання за окремі злочини, що утворюють сукупність. 

      3.  Визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш  

     суворого покарання більш суворим та недоліки застосування цього правила у судовій  

     практиці. 

3. Визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного чи  

      часткового складання призначених покарань. 

4. Межі остаточної міри покарання за сукупністю злочинів. 

5. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення при 

складанні покарань за сукупністю злочинів. 

6. Особливий порядок визначення остаточного покарання за сукупністю злочинів, коли 

призначені за окремі злочини різні види покарань не можуть бути складені. 

7. Особливості призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів. 

8. 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 та проблеми, що виникають у судовій практиці у 

зв’язку з цим. 

 

 



Завдання 

 

 

       1. Ознайомтесь на кафедрі кримінального права і кримінології із копіями вироків суду: 

 а) Вуденнівського районного суду м. Донецька від 28 січня 2009 р.;  

 б) Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 31 січня 2011 р.; 

 в) Апеляційного суду Івано-Франківської області від 26 квітня 2007 р.; 

 г) Демидівського районного суду Рівенської області від 08 червня 2011 р.;  

 д) Франківського районного суду м. Львова від 25 лютого 2009 р.; 

       е) Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 квітня 2009 р. 

 2. З’ясуйте, чи дотримані судами при призначенні покарання засудженим вимоги,   

    передбачені ст.ст. 65, 70, 72 КК України. 
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Тема: Призначення покарання за сукупністю вироків. 
 

 

Питання для з’ясування: 

 
1. Поняття сукупності вироків. Відмінність сукупності вироків від сукупності злочинів            

  2.  Умови призначення покарання за сукупністю вироків. Проблема, що виникає  у судо- 



       вій практиці при призначенні покарання,  у зв’язку з використанням   законодавцем у   

       ч. 1 ст.71 КК України терміну ”постановлення вироку”.                                                                                                                                    

3. Правила визначення остаточного покарання за сукупністю вироків. 

4. Визначення (обчислення) невідбутої частини покарання, призначеного за попереднім 

вироком.  

5. Межі остаточного покарання за сукупністю вироків. Вимоги з урахуванням яких суд  

визначає розмір остаточного покарання 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. Порядок призначення покарання у випадку, коли засуджений після постановлення 

вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів. 

 

 

 

 

 

1. Ознайомтесь на кафедрі кримінального права і кримінології із копіями вироків 

суду. 

а) Воловецького районного суду Закарпатської області від 27 січня 2012 року; 

б) Демидівського районного суду Рівненської області від 25 червня 2011 року; 

в) Франківського районного суду м. Львова від 14 квітня 2009 року; 

г) Франківського районного суду м. Львова від 23 січня 2009 року; 

д) Франківського районного суду м. Львова від 14 травня 2009 року; 

е) Тульчинського районного суду Вінницької області від 31 липня 2009 року. 

 2. З’ясуйте, чи дотримані судами при призначенні покарання засудженим вимоги,   

    передбачені ст.ст. 65, 71, 72 КК України. 
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12. Юшков Ю.Н. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. – 

М.: Юрид. лит., 1975. – 88 с. 

13.  

 

Тема: Призначення покарання неповнолітнім.   

 

Питання для з’ясування: 

 
   1.   Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення у 

         судовій практиці . 

2. Призначення покарання неповнолітньому з врахуванням загальних начал призначення  

      покарання. 

   3.  Врахування при призначенні покарання неповнолітньому умов його життя та виховання. 

   4.  Врахування при призначенні покарання неповнолітньому впливу на нього дорослих  

        осіб. 

   5.  Врахування при призначенні покарання неповнолітньому рівня його розвитку та інших  

       особливостей його особи. 

   6.  Особливості призначення покарання неповнолітньому за незакінчений злочин. 

   7.  Особливості призначення покарання неповнолітньому за злочин, вчинений 

       неповнолітнім у співучасті.      

   8.  Призначення покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів. 

   9.  Призначення покарання неповнолітньому за сукупністю вироків. 

 
 

Завдання 

 

1. Ознайомтесь на кафедрі кримінального права і кримінології із копіями вироків суду. 

а) Баглейського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 

    28 лютого 2011 року; 

б) Виноградівського районного суду Закарпатської області від 18 березня 2011 року; 

в) Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 лютого 2011  

    року; 



г) Будьонівського районного суду м. Донецька від 04 жовтня 2011 року; 

д) Залізничного районного суду м. Львова від 16 лютого 2011 року. 

 2. З’ясуйте, чи дотримані судами при призначенні покарання засудженим вимоги,   

    передбачені ст.ст. 65, 98- 104 КК України. 
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