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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 3 

Галузь знань 

03040 право 

 
 

 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям 

6.030401 

правознавство 

 

Рік підготовки: 2010/ 2011 

Змістових модулів – 4 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

«8.03040101 

правознавство»  

 

10-й 11-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин -

108  

10-й 12-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год. 96 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

         залік                     контрольна, 

                                               залік 

 

 

                                            2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Застосування в судовій практиці загальних засад призначення 

покарання.                               

Тема 1. Призначення покарання: поняття та його види. 

Тема 2.  Застосування в судовій практиці загальних засад призначення покарання. 

 

Змістовий модуль 2. . Особливості призначення окремих видів покарань. 
Тема 3. Особливості призначення основних покарань та проблеми їх застосування у судовій  

              практиці. 

Тема 4. Особливості призначення порань, що можуть застосовуватися і як основні, і як  

               додаткові та проблеми їх застосування у судовій практиці. 

Тема 5. Особливості призначення додаткових покарань та проблеми їх застосування у судові   

              практиці. 



 

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. 

 Тема11.Призначення покарання за сукупністю вироків.  

  

Змістовий модуль 4. Особливості призначення покарання неповнолітнім. 
Тема12. Призначення покарання неповнолітньому.  

 

 

 

3. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна 

форма 

навчання) 

Кількість 

годин 

(заочна 

форма 

навчання) 

1  Застосування в судовій практиці загальних засад 

призначення покарання. 

2 2 

2  Призначення покарання за незакінчений злочин. 2 - 

3  Призначення покарання за злочин, вчинений у   

Співучасті. 

2 - 

4  Призначення більш м’якого покарання, ніж   

             передбачено законом. 

 

2 - 

5  Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

 

4 1 

6  Призначення покарання за сукупністю вироків. 

 

4 1 

7  Призначення покарання неповнолітнім 2 - 

 Разом 18 4 

 

 

 

Тема: Застосування в судовій практиці загальних 

засад призначення покарання. 

 

 

Питання для з’ясування:  
 

      1.   Поняття, ознаки та значення загальних засад призначення покарання та проблема їх 

законодавчого закріплення у чинному КК України. 



       2. Загальні засади призначення покарання та принципи призначення покарання, їх 

співвідношення між собою. Вплив принципів призначення покарання на формування, 

закріплення у кримінальному законі та застосування загальних засад призначення покарання. 

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

частини Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. 

Законодавчі недоліки конструювання санкцій окремих статей Особливої частини КК 

України, які не уможливлюють виконання на практиці вимог даної загальної засади 

призначення покарання, та шляхи їх подолання.  

     4. Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального 

кодексу. Проблема визначення переліку положень Загальної частини Кримінального 

кодексу, які повинні враховуватися судом при призначенні покарання, в теорії 

кримінального права. Помилки, які мають місце у судовій практиці, щодо урахування судом 

при призначенні покарання положень Загальної частини КК України. 

     5.  Призначення покарання з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину. Поняття 

ступеня тяжкості вчиненого злочину та проблеми його визначення та врахування у судовій 

практиці при призначенні покарання.  

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

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

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

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

Співвідношення обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання з кваліфікуючими і 

пом’якшуючими обставинами.  

 

Завдання 

 

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

 а) Демідівського районного суду Рівненської від 04 травня  2011 року справа № 1-

26/2011 р.; 

б)  Берегівського районного суду Закарпатської області від 27 січня 2011 року , справа № 

1-38/11; 

в) Великоновоселковського районного суду Донецької області від 28 січня 2011 року, 

справа № 1-24/11; 

г) Васильковського районного суду Дніпропетровської області від 31 січня 2011 року, 

справа № 1-32/2011;  

д) Горохівського районного суду Волинської області від 16 березня  2011 року, справа № 

1-12-2010; 

е) Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 11 січня 2011 року, 

справа № 1-154/11; 

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

передбачені ст. 65 КК України. 

 

 

Література: 
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государство и право. – 1982. – №7. – С. 59-66. 
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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) Вінницького районного суду Вінницької області від 7 серпня 2009 р.;  

 б) Бережанського районного суду Тернопільської області від 18 червня 2009 р.; 

 в) Борщівського районного суду Тернопільської області від 1 червня 2009 р.; 

 г) Борщівського районного суду Тернопільської області від 22 квітня 2009 р.;  

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

 е) Галицького районного суду м. Львова від 13 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: 

      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.  

5.  
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2. Благов Е.В. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление 

(вопросы дифференциации и индивидуализации) // Актуальные проблемы правовой 
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15. Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления. – 
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      18.Энциклопедия уголовного права. Т. 9. Назначение наказания. – Издание профессора  

           Малинина – СПб ГКА., 2008 

 

 

 

 

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.   Проблеми врахування при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті,  

          обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

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

         співучасті. 

5.  Типові помилки, що мають місце, у судовій практиці призначення покарання за злочин,  

        вчинений у 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 

 

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 внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24  

    жовтня 2003 року № 7 “ Про практику призначення судами кримінального покарання” від 

    06 листопада 2009 р. № 8. // htt: //www. scourt. gov. ua  

5. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 

     Злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 

2005 р. № 15 //Збірник постанов  Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 

навчально-практичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 42-48. 

 

 
II. Спеціальна література 

1. Благов Е.В. Особенности назначения наказания соучастникам преступления. – Ярославль. 

– 1993.- 48 с. 

2. Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: 

Издательство ”Юрлитинформ”, 2007. – С. 71-99. 

3. Благов Е. Конкуреция части и целого при неоконченном преступлении и соучастии // 

Уголовное право. – 2004. – № 1. – С. 11-13 

4. Борисенко Е.Б. Правила назначения наказания за преступления, совершенные в 

соучастии // Уголовно- правовые проблемы борьбы с соучастием в преступлении / Ред. 

кол.: В.Д. Зелинский, Р.Р. Галиакбаров, М.Л. Прохорова. Краснодар. – 2003. – С.69 

5. Василаш В.М. Проблеми призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті. 

Актуальні проблеми розвитку державності та правової системи в Україні: Матеріали XIII 



регіональної науково – практичної конференції (8-9 лютого 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 

446-4448. 

6. Захарян Г.С. Соучастие и индивидуализация наказания //Советская юстиция. – 1989. -№5. 

– С. 9-11. 

7. Угрехелидзе Н. Некоторые вопросы наказания соучастников // Советская юстиция. – 

1970. – № 1. – С.18 

8. Сидирякова М.В. Назначение наказания участникам групповых преступлений. Автореф. 

канд. дис. – Самара. – 2003. 

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

Малинина – СПб ГКА., 2008. – С.529-592.  

10.  

 

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 21 січня 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 24 січня 2007 р. 

      д)   Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04 квітня 2011 р. 

      е)   Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 13 січня 2012 р. 

      є)   Горохівського районного суду Волинської області від 22 квітня 2011 р. 

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

    передбачені ст. 65, 69 КК України. 

 

 

Література. 

 

I. Нормативні акти і 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. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 за 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статті 69 Кримінального Кодексу //Вісник 

Конституційного Суду України.-2004.-№ 5.- С.45. 

3. 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. 

4. 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  

5. Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24  

    жовтня 2003 року № 7 “ Про практику призначення судами кримінального покарання” від 

    06 листопада 2009 р. № 8. // htt: //www. scourt. gov. ua  
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31.  

 

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 та проблеми, 

що  виникають у судовій практиці  на цьому етапі призначення покарання. 

      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 та проблеми їх визначення в 

теорії кримінального права та судовій практиці 

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) Збаразького районного суду Тернопільської області від 20 лютого 2009 р.; 

 в) Борщівського районного суду Тернопільської області від 28 липня 2010 р.; 

 г) Борщівського районного суду Тернопільської області від 25 березня 2010 р.;  

 д) Галицького районного суду м. Львова від 19 лютого 2010 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) не відбутої частини покарання, призначеного за попереднім 

вироком. Проблеми, що виникають у судовій практиці, щодо визначення 

(обчислення) не відбутої частини покарання, призначеного за попереднім вироком. 

5. Межі остаточного покарання за сукупністю вироків та проблеми їх визначення в 

теорії кримінального права та судовій практиці. 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) Франківського районного суду м. Львова від 09 лютого 2009 року; 

б) Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 лютого 2009  

     року; 

в) Галицького районного суду м. Львова від 30 березня 2011 року; 



г) Виноградівського районного суду Закарпатської області від 25 січня 2011 року; 

д) Баглейського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 

27 січня 2011 року.  

 

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

    передбачені ст.ст. 65, 71, 72 КК України. 
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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) Будьонівського районного суду м. Донецька від 05 грудня 2011 року; 

б) Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21 лютого 2011 

    року;   

в) Галицького районного суду Івано-Франківської області від 30 березня 2011 року; 

г) Виноградівського районного суду Закарпатської області від 25 січня 2011 року; 

д) Баглейського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від  

    27 січня 20011 року. 

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

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