
ТИПОВА ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ НА ТЕМУ: 

“Практичні аспекти розмежування різновидів множинності 

злочинів – повторність, сукупність та рецидив злочинів” 

 

Дата проведення:  

Місце проведення:  

 
Мета тренінгу: поглибити знання суддів щодо розуміння інституту множинності 

злочинів, передбачення правових наслідків у зв’язку з повторністю, сукупністю та 

рецидивом злочинів, сприяння формуванню єдиної судової практики стосовно 

кваліфікації дій, що утворюють множинність злочинів, та призначення покарання. 

Очікування: за результатами тренінгу судді мають отримати чітке розуміння ряду 

теоретичних положень науки кримінального права, зокрема, визначення форм 

множинності – «повторність», «сукупність», «рецидив» злочинів; «продовжуваний» та 

«триваючий» злочин; «ідеальна» та «реальна» сукупність злочинів, розуміння та 

застосування правил кваліфікації при виникненні конкуренції чи колізії між нормами 

кримінального кодексу, значимості з’ясування відомостей про особу, яка притягається до 

кримінальної відповідальності, даних про погашення або зняття судимості та ін..; правил 

призначення покарання за сукупністю злочинів та за наявності рецидиву злочинів, а також 

за сукупністю вироків, врахування правових наслідків засудження особи вироком суду 

іноземної держави. 

Соціальний контекст: розуміння важливості інституту множинності злочинів, 

забезпечення єдності судової практики. 

 

09.30 – 10.00 Відкриття. Знайомство. Очікування 

Модератор:  

Фасилітатор:  

10.00 – 10.30 Тема 1 Поняття та форми множинності злочинів  
- міні-лекція з презентацією (20)  

- питання-відповіді (10) 

Тренер:  

10.30 – 11.00 Тема 2 Одиничний злочин, як складовий елемент множинності 

злочинів. Ускладнений злочин  

- міні-лекція з презентацією (20) 

- демонстрація навчального відео 1 (2) 

- практичні завдання для роботи в групах (10)  

Тренер:  

Фасилітатори:  

 

11.00 – 11.10 Перерва 

11.10 – 11.50 Тема 3 Повторність злочинів та її правові наслідки  

- міні-лекція з презентацією (20) 

-  практичні завдання для роботи в групах (10) 

- доповіді груп (10) 



Тренери:  

Фасилітатори:  

 

11.50 – 13.00 Тема 4 Ознаки та види сукупності злочинів. Особливості кваліфікації 

злочинів та призначення покарання  

- міні-лекція з презентацією (25)  

- демонстрація навчального відео 2 (5) 

- практичні завдання для роботи в групах (30) 

- доповіді груп (10) 

Тренер:  

Фасилітатори:  

13.00 – 14.00 Обід 

14.00 – 14.35 Тема 5 Рецидив злочинів. Особливості кваліфікації та призначення 

покарання    

- міні-лекція з презентацією (20) 

- практичні завдання для роботи в групах (10) 

- доповіді груп (5) 

Тренер:  

Фасилітатори:  

14.35 – 14.55 Експрес опитування з використанням клікерів за результатами тем 3, 

4, 5  

Модератор:  

14.55 – 15.25 Тема 6  Правові наслідки засудження особи за межами України  

- міні-лекція з презентацією (15) 

- практичні завдання для роботи в групі (15) 

- доповіді груп (5) 

Тренери:  

Фасилітатори:  

15.25 – 15.40 Перерва  

15.40 – 16.10 Тема 7 Висновки суду касаційної інстанції, викладені в судових 

рішеннях щодо множинності злочинів  

- міні-лекція з презентацією (20) 

- практичні завдання для роботи в групах (5) 

- доповіді груп (5) 

Тренер:  

Фасилітатори:  

16.10 – 16.30 Підсумкові запитання та загальна дискусія 

Модератор:  

16.30 – 17.00 Завершення тренінгу. Анкетування 

  

 

 

 

 

 


