
ЗАДАЧІ_КП_Філь_3 курс_По закріпленню теми «Поняття та види покарань. Звільнення 

від відбування покарань. Судимість» 

 

«Кримінальне право України» – є однією з основних навчальних дисциплін, що 

передбачені навчальним планом в навчальних закладах юридичного профілю за фахом 

«Правознавство». 

Курс Кримінального права України містить фундаментальні теоретичні положення і 

відомості прикладного характеру, засвоєння яких необхідне для успішної практичної діяльності 

молодших спеціалістів-юристів. 

     Навчальний процес за курсом Кримінального права України здійснюється у таких 

формах:  

- навчальні заняття – лекції, практичні, консультації; 

- самостійна робота; 

- контрольні заходи. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, що передбачає детальний розгляд 

окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння і звички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідних задач. 

Мета практичного заняття – допомогти студентам у вивченні тем курсу, що виносяться 

на практичне заняття, а також у самостійній роботі. 

Практичне заняття включає проведення  попереднього контролю знань, умінь і звичок 

студентів, обговорення актуальних проблем дисципліни за участю викладача і студентів, 

рішення ситуаційних задач. 

До розв’язання задач висувається ряд вимог: рішення повинне бути розгорнутим, 

висновки обґрунтуванні посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. При цьому 

необхідно цілком або частково привести текст використаної норми з обгрунтуванням її 

застосування в даному випадку. 

      При розв’язанні задач рекомендується: 

- дати аналіз фактичних обставин, викладених у завданні; 

- визначити, до якого питання теми курсу вона відноситься; 

- визначити нормативні акти, вивчення яких необхідно; 

- керуватися конкретними нормами Кримінального кодексу України, Постановами 

Пленуму Верховного Суду України чи Постановами Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, інших 

нормативно-правових актів; 

- при посиланні на нормативний акт указати частину, пункт, статтю; 

- при обґрунтуванні рішення не слід посилатися на навчальну літературу або коментарі; 

- проаналізувати ознаки складу цього злочину (об’єкта, предмета (за наявністю), 

об’єктивної та суб’єктивної сторін, суб’єкта); 

- з’ясувати зміст кваліфікуючих обставин розглядуваного злочину (наприклад, при 

умисному вбивстві: з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою 

осіб та ін.)  – в законі це обтяжуючі обставини; 

- відмежувати розглядуваний злочин від суміжних (наприклад, умисне тяжке тілесного 

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України), від 

умисного вбивства (ст. 115 КК) та вбивства через необережність (ст. 119 КК); 

- якщо умови задачі дають можливість для альтернативних рішень, усі вони повинні 

бути відображені письмово. 

Рішення задачі варто викладати у письмовій формі.  

Відвідування практичних занять є обов’язковим. Якщо студент був відсутнім на 

практичному занятті з поважних причин, він повинен відпрацювати цю тему індивідуально, 

згідно з графіком чергувань викладача. У випадку відсутності студента на практичному занятті 

без поважних причин або одержання незадовільної оцінки, студент має виконати додаткову 

роботу (реферати, доповіді, тези, ессе і т.д.), що визначається викладачем індивідуально.   
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Практичне заняття Тема: Покарання, його поняття, мета, види та ознаки.  

 

І. Відповісти на наступні теоретичні питання: 

 

1. Поняття, ознаки та мета покарання. 

2. Система покарання за КК України. 

3. Основні та додаткові покарання, їх характеристика. 

 

ІІ. Розв’язати задачі: 

 

44. Вироком суду Кручиненко було засуджено за ч. 1 ст. 286 КК України до 2 років 

виправних робіт з позбавленням права керувати транспортним засобом до 5 років. У 

апеляційному поданні прокурор просив вирок скасувати, мотивуючи це тим, що суд при 

призначенні покарання порушив вимоги частин 1 і 2 ст. 55, ч. 1 ст. 57 КК України.  

Вивчивши положення зазначених статей, дайте аргументований висновок по 

апеляційному поданню прокурора.  

 

45. Кондратенко за ч. 1 ст. 185 КК було призначено один рік позбавлення волі і штраф у 

розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат.  

Чи вірне рішення суду? До яких видів покарань належить штраф? Які підстави та 

порядок його призначення?  

 

46. За вчинення зґвалтування групою осіб Гриньов був засуджений за ст. 257 і ч. 3         

ст. 152 КК до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокат в апеляційній 

скарзі просив виключити із судового рішення додаткове покарання, оскільки при його 

призначенні суд порушив вимоги ст. 59 і п. 2 ч. 1 ст. 65 КК. Апеляційний суд залишив скаргу 

без задоволення, мотивуючи це тим, що в санкції ст. 257 КК конфіскація майна передбачена в 

якості обов’язкового додаткового покарання, а тому її застосування є законним та 

обґрунтованим.  

Чи вірно суд застосував додаткове покарання? За яких умов може бути призначено 

судом покарання у виді конфіскації майна?  

 

47. Кравцова було засуджено за ч. 1 ст. 286 КК до двох років обмеження волі з 

позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. В апеляційному поданні 

прокурор просив виключити з вироку призначене додаткове покарання, мотивуючи це тим, що 

Кравцов взагалі не мав права керувати транспортними засобами.  

Чи підлягає подання прокурора задоволенню? Який порядок призначення позбавлення 

права займати певні посади або займитися певною діяльністю в якості додаткового 

покарання?  

 

48. За одержання неправомірної вигоди викладача Затоцьку було засуджено за ч. 2 ст. 

368 КК України до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, 

пов’язані з викладацькою діяльністю.  

Чи вірно суд застосував додаткове покарання? 

 

Література: 

 

1. Кримінальний кодекс України, Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

http://zakon5.rada.gov.ua/
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2. «Про практику призначення судами кримінального покарання» Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

3. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх» Постанова Пленуму Верховного Суду України №5  від 16 квітня 2004 р. 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В.І. Борисов, В.Я Тацій,          

В.І. Тютюгін та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і 

допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с. 

5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.             

В.Я Тація, В.П. Пшонки, В.І Борисова, В.І. Тютюгіна, – 5-те вид., допов. – Т. 1 : Загальна 

частина / Ю.В. Баулін, В.І Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – Х. : Право, 2013. – 367 с. 

6. Пономаренко, Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины /                             

Ю. А. Пономаренко. – Харьков : Финн, 2009. – 344 с. 

 

Тема: Призначення покарання 

 

І. Відповісти на наступні теоретичні питання: 

 

1. Принципи та загальні засади призначення покарання.  

2. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.  

3. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.  

4. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання.  

5. Призначення покарання за сукупністю злочинів  

6. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

 

ІІ. Розв’язати задачі: 

 

49. Гончарова було засуджено за ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 185 КК України до двохсот сорока 

годин громадських робіт. Адвокат в апеляційній скарзі зазначив, що суд при призначенні 

покарання порушив вимоги ст. 68 КК України, бо за вчинення замаху на злочин строк або 

розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру 

покарання, передбаченого в санкції статті Особливої частини КК України, а тому суд мав право 

призначити громадські роботи на строк не більше ста шістдесяти годин.  

Вивчивши положення ч. 3 ст. 68 КК України, дайте ґрунтовний висновок по справі. Чи 

підлягає апеляційна скарга задоволенню?  

 

50. Давидову за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК, було призначено 

покарання у виді шести років позбавлення волі. У апеляційному поданні прокурор наполягав на 

пом’якшенні покарання на підставі ст. 69¹ КК, оскільки засуджений визнав свою вину, щиро 

розкаявся у вчиненому, добровільно відшкодував заподіяну шкоду, обставин, які обтяжують 

покарання, в справі не було виявлено.  

Чи підлягає подання задоволенню? Які підстави та порядок застосування ст. 69¹ КК?  

 

51. Іщенко було засуджено за ч. 1 ст. 122 КК України. Враховуючи, що він щиро 

покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, компенсував витрати на лікування, суд 

застосував ч. 1 ст. 69 КК і призначив підсудному штраф у розмірі 300 грн. В апеляційному 

поданні прокурор порушив питання про скасування вироку у зв’язку з неправильним 

призначенням покаранням. Дайте аргументований висновок по справі.  

Чи допустив суд помилки при призначенні покарання?  

 

52. Вироком суду Коваля було засуджено за ч. 2 ст. 271 КК до семи років позбавлення 

волі. При призначенні максимального строку покарання, суд врахував в якості обтяжуючих 

обставин: настання тяжких наслідків, а також те, що винний вчинив злочин у стані 

http://zakon5.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/
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алкогольного сп’яніння, не визнав своєї вини, у вчиненому не розкаявся, негативно 

характеризується за місцем роботи, раніше вже звільнявся від кримінальної відповідальності за 

вчинення злочину.  

Чи вірне рішення суду? На які обставини суд може посилатися в якості обтяжуючих? 

 

Література: 

 

1. Кримінальний кодекс України, Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

2. «Про практику призначення судами кримінального покарання» Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

3. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх» Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 16 квітня 2004 р. 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

4. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В.І. Борисов, В.Я Тацій,          

В.І. Тютюгін та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і 

допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с. 

5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.             

В.Я Тація, В.П. Пшонки, В.І Борисова, В.І. Тютюгіна, – 5-те вид., допов. – Т. 1 : Загальна 

частина / Ю.В. Баулін, В.І Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – Х. : Право, 2013. – 367 с. 

6. Пономаренко, Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины /                                   

Ю. А. Пономаренко. − Харьков : Финн, 2009. - 344 с. 

 

Практичне заняття Тема: Звільнення від покарання та його відбування 

 

 

І. Відповісти на наступні теоретичні питання: 

 

1. Поняття та види звільнення від покарання. 

2. Загальна характеристика окремих видів звільнення від покарання та його відбування: 

- звільнення від відбування покарання з випробуванням;  

- звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до семи років;  

- звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку;  

- заміна невідбутої частини покарання більш м’яким;  

- звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років;  

- звільнення від покарання за хворобою;  

- амністія;  

- помилування. 

 

ІІ. Розв’язати задачі: 

 

53. Ткаченко вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 162 КК. Враховуючи його бездоганну 

поведінку, мужній вчинок (врятував потопаючого підлітка) та сумлінне ставлення до праці, суд 

дійшов висновку, що Ткаченко втратив суспільну небезпечність на час розгляду справи у суді, і 

звільнив його від покарання.  

Використовуючи положення ст. 74 КК України, проаналізуйте доводи суду і дайте 

аргументований висновок у справі. Визначте, що виступає передумовою та підставою 

звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності.  

 

http://zakon5.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/
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54. Тітенка було засуджено за ч. 2 ст. 186 КК до шести років позбавлення волі. Враховуючи 

його сімейний стан, позитивну характеристику з місця роботи, щире каяття і відшкодування 

частини заподіяних збитків, суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням з 

іспитовим строком чотири роки. Прокурор вніс апеляцію на вирок, вважаючи застосування     

ст. 75 КК незаконним.  

Чи обґрунтована апеляційна скарга прокурора? Які підстава і умови звільнення від 

відбування покарання з випробуванням?  

 

55. Суд призначив Головіну за ч. 3 ст. 185 КК 4 роки позбавлення волі. Враховуючи 

обставини справи: вчинення Головіним злочину вперше, наявність позитивної характеристики з 

місця його роботи, щире каяття, допомогу слідству та усунення заподіяної шкоди, суд звільнив 

його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 4 роки. Протягом перших 

трьох років Головін двічі вчинив правопорушення, що потягли за собою адміністративні 

стягнення. Через три роки і два місяці він знову вчинив адміністративне правопорушення, після 

чого суд направив його для відбування призначеного покарання.  

Чи вірно суд застосував положення статей 75 і 78 КК? Що означає систематичне 

вчинення правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення?  

 

56. Ігнатенко був засуджений за ч. 2 ст. 289 КК України до п’яти років позбавлення волі. 

Враховуючи, що він з’явився з повинною, щиро покаявся, повернув транспортний засіб, суд на 

підставі ст. 75 КК України звільнив підсудного від відбування покарання з випробуванням з 

іспитовим строком на 3 роки. Прокурором було внесено апеляцію на вирок суду, де зазначено, 

що суд не мав права застосовувати ст. 75 КК України, оскільки вчинений злочин є тяжким.  

Чи мав право суд застосовувати у вказаному випадку ст. 75 КК України? Назвіть 

передумову та підставу для звільнення покарання з випробуванням. Які його правові наслідки? 

Чи впливає категорія тяжкості злочину на можливість застосування ст. 75 КК? 

 

Література: 
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[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з екрану. 

2.  «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої 

частини покарання більш м’яким» Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 

26.04.2002 р. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ – Заголовок з 

екрану. 

3. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В.І. Борисов, В.Я Тацій,          

В.І. Тютюгін та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і 

допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с. 

4. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.             

В.Я Тація, В.П. Пшонки, В.І Борисова, В.І. Тютюгіна, – 5-те вид., допов. – Т. 1 : Загальна 

частина / Ю.В. Баулін, В.І Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – Х. : Право, 2013. – 367 с. 

 

Практичне заняття Тема: Судимість 

 

І. Відповісти на наступні теоретичні питання: 

 

1.   Поняття і значення судимості. 

2.   Умови і терміни погашення судимості. 

3. Порядок зняття судимості. 

 

ІІ. Розв’язати задачі: 

 

 57. За наклеп Голуб був засуджений за ч. 2 ст. 125 КК України 1960 р. до виправних 

робіт строком на 2 роки. Після відбуття покарання Голубом набрав чинності КК України 2001 

р, за яким кримінальна відповідальність за наклеп взагалі відсутня. 
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 Чи повинен Голуб визнаватись таким, що має судимість? Які положення КК України 

слід враховувати для вирішення цього питання? 

 

 58. Фролов був засуджений за ч. 1 ст. 185 КК України до двох років позбавлення волі. 

Однак після постановлення обвинувального вироку він захворів на тяжку хворобу, що 

перешкоджає відбуванню покарання. Керуючись ч. 2 ст. 84 КК України, суд повністю звільнив 

Фролова від відбування покарання. 

 Чи правильне рішення прийняв суд?Чи можна визнати Фролова таким, що має 

судимість? 

 

 59. Захарченко був засуджений до 5 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 189 КК України. 

На підставі ст. 75 КК України він був звільнений від відбування покарання з випробуванням з 

іспитовим строком 2 роки. Проте Захарченко систематично порушував громадський порядок, 

що потягло за собою адміністративні стягнення, які свідчили про його небажання стати на шлях 

виправлення. Тому суд після одного року з моменту постановлення вироку направив 

Захарченка для відбування призначеного покарання. 

 Як будуть обчислюватись строки погашення судимості? 

 

 60. Яковлев був засуджений за ч. 3 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК 

України до штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян без призначення 

додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. Через сім місяців після набрання вироком законної сили постановою суду було 

достроково знято судимість з Яковлева. 

 Чи правильне рішення прийняв суд? 
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