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ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 
 

Вибіркова дисципліна 

кафедри кримінального права            

та процесу 

 

 

 

 

 

Юридичний факультет 



Проблеми призначення покарання 

за законодавством України 

Обсяг – 3 кредити,  

90 годин,  в т.ч.         

лекцій – 14 год.  

практичні заняття – 

30 год. 

самостійна робота 

– 46 год. 

Період навчання − 

4 курс, 8 семестр 

 

Мета вивчення дисципліни 
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. 
 

 

Предметом вивчення дисципліни  є  

 
покарання, порядок його 

призначення та помилки, що 

допускаються в судовій практиці при 

призначенні покарання. 
Підсумкова                 

форма контролю  

− залік 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 

формуванню студентом таких компетентностей 

Знання положень чинного КК 

України, що регламентують умови 

та порядок призначення окремих 

видів покарань і положень рішень 

Конституційного Суду України та 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, що стосуються 

питань призначення покарань 

Розуміння поняття покарання 

та його мети, основних ознак 

покарання,  обставин, які 

пом’якшують та обтяжують 

покарання, підстав для 

призначення більш м’якого 

покарання, ніж це 

передбачено  відповідною 

статтею Особливої частини КК  

Одержання практичних навичок 

застосовувати положення чинного 

КК України, що регламентують 

умови і порядок призначення 

покарання, призначати покарання 

особі, яка вчинила злочин, та 

закріплювати своє рішення у 

мотивувальній та резолютивній 

частині вироку суду     

Уміння формулювати власну 

обґрунтовану позицію щодо 

питань призначення 

покарання, приймати, чітко та 

лаконічно формулювати 

правову позицію в усній чи 

письмовій формі            

Знання найбільш  суттєвих 

типових помилок, що мають 

місце у судовій практиці при 

призначенні покарань особі, 

винній у вчиненні злочину, та 

шляхи їх подолання  

Вміння аргументувати 

правильність свого рішення 

щодо призначення покарання 

винній особі, посилаючись на 

положення чинного КК України 

та   рекомендації Пленуму 

Верховного Суду України 

Уміння самостійно поповнювати 

і поглиблювати свої знання; 

визначати, юридично 

обґрунтовувати і 

вдосконалювати свою позицію, 

давати правову і моральну 

оцінку суспільно-небезпечним 

діянням, розвивати своє 

юридичне мислення  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні 

блоки: 

Покарання, його мета  

та види 

Призначення покарання: 

поняття, принципи та 

загальні засади 

Особливості призначення 

покарань та проблеми їх  

застосування у судовій 

практиці  

Призначення покарання за  

незакінчений злочин 

Призначення покарання за 

злочин, вчинений у співучасті 

Призначення більш м’якого 

покарання, ніж передбачено 

законом 

Призначення покарання за 

наявності обставин, що 

пом’якшують покарання 

Призначення покарання за 

 сукупністю  злочинів 

Призначення покарання за  

сукупністю вироків 

Призначення покарання  

неповнолітнім 



Навчально-методичне, 

інформаційне забезпечення 

  

Навчально-

методичне та 

інформаційне 

забезпечення 
 

 

Робоча 

програма 

навчальної 

дисципліни 
 

 

Методичні 

вказівки до 

проведення 

практичних 

завдань та 

ситуативні 

завдання 
 

 

Методичні 

рекомендації і 

завдання для 

виконання 

самостійної та 

індивідуальної 

роботи 
 

 

Рекомендовані 

джерела 

інформації 

Тестові  

завдання 



Кадрове забезпечення 

 к.ю.н., доц. Сосніна О.В.  



МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ! 


