
 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» 
(2 КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, 4 СЕМЕСТР) 

 
Тема 11. Співучасть у злочині 

Семінарське заняття (2 години) 
1. Поняття співучасті, її об'єктивні і суб'єктивні ознаки. 
2. Форми співучасті. 
3. Види співучасників. 
4. Підстави та межі відповідальності співучасників. 
5. Ексцес виконавця, причетність до злочину. 
 
Задача 1. Болтанов, 18 років, і Горячкіна, 13 років, домовилися 

пограбувати літню жінку Шоркову. Горячкіна подзвонила в дзвінок. Коли двері 
відкрилися, вони увійшли до квартири, Болтанов замкнув Шоркову у ванній. 
Зібравши найбільш цінні речі, зловмисники пішли. 

Чи є тут співучасть? Якщо так, то в якій формі? 
Задача 2. Боркін зробив підкоп під склад магазину з метою розкрадання 

товарів. Шворка, випадково дізнавшись про це, скористався підкопом і вкрав з 
магазину ящик горілки. Боркін про це не знав. 

Чи є тут співучасть? Якщо так, то в якій формі? 
Задача 3. Тишко організував групу осіб для здійснення крадіжок. Баняк 

повинен був з'ясовувати, у кого з жителів міста є багато грошей або інших 
цінностей. Ломовий стежив за господарями, щоб дізнатися, коли удома нікого 
не буває. Дмитерко залізав в квартиру і подавав у вікно Карімову вкрадене, а 
Вернидуб відвозив викрадене на дачу Рахману, який ховав викрадене. Сам 
Тишко в дні, коли вчинялися крадіжки, виїжджав в інше місто. Таким чином 
були скоєні три крадіжки. Під час четвертої в квартирі опинився сусід 
господаря, який помітив злодія. Тоді Дмитерко ударив господаря лежачим на 
підвіконні молотком, заподіявши його здоров'ю ушкодження середньої 
тяжкості. 

Дайте аналіз форми співучасті і видів співучасників. 
Задача 4. Сидорко на прохання Камбали за велику суму грошей убив 

Коркова, після чого прийшов до своєї знайомої Маршової, з якою він постійно 
жив разом, і розповів про все. Вона попрала скривавлену сорочку, заховала ніж, 
яким було вчинене вбивство, а потім на прохання Сидорка з'їздила до Камбали 
за обумовленою сумою, частину якої Сидорко віддав Маршовій. 

Дайте аналіз форми співучасті і видів співучасників. 
Задача 5. Гилько, будучи працівником геологорозвідувальної партії, 

вранці спустився умиватися до річки, що протікає на відстані 200 м від селища, 
і на протилежному березі річки побачив похитування кущів, чорний силует і 
почув тріск гілок. Вважаючи, що в кущах ведмідь, Гилько побіг в будинок 
пошукової партії і повідомив про це Ромбову. Обидва узяли одноствольні 
рушниці 16-го калібру, зарядили їх однаковими патронами і разом побігли до 



 
 
річки, де провели по одному пострілу у бік протилежного берега. У кущах 
виявився технік-геофізик Копиркін, що працював начальником загону, 
розташованого в 40 км. від місця події. Одним пострілом він був убитий, друга 
куля потрапила в нагрудну кишеню, де знаходилися ракетні патрони, і, 
розбивши один з них, не заподіяла ніяких пошкоджень Копиркіну. В процесі 
слідства і судового розгляду справи не встановлено, чия куля заподіяла 
смертельне поранення Копиркіну. 

Дайте кримінально-правову характеристику ситуації. Проведіть паралелі 
із розв'язком подібної задачі із теми «Суб'єктивна сторона складу злочину» 

Задача 6. Бяшкаєв написав декілька листів своєму молодшому братові, 
що проходив службу в армії, про те, що його дружина поводиться непристойно, 
зустрічається з іншими чоловіками, хоча знав, що це не відповідає дійсності. Те 
ж саме він підтвердив братові при особистій зустрічі, коли той демобілізувався. 
Такі ж листи, що ображають гідність дружини брата, Бяшкаєв написав і її 
родичам. В результаті брат Бяшкаєва в нетверезому стані вночі озброївся 
ножем, прийшов в будинок батьків дружини, де вчинив її вбивство. 

Чи має місце в даному випадку підбурювання? 
Задача 7. Під час розпиття спиртних напоїв Панов посварився з 

Коваленком і образив його, за що Коваленко побив його. Іваненко, підійшовши 
до побитого Панова, сказав йому: «Чого ти ведеш себе як дівчина? Іди дай 
йому». Панов взяв дошку і вдарив нею по голові Коваленка, нанісши йому 
тяжкі тілесні ушкодження. 

Чи є в даному випадку співучасть? 
Задача 8. Гусєв і Щеглов протягом тривалого часу навчали підлітка 

Семко (17 років) різних прийомів і способів вчинення кишенькових крадіжок, 
потім прийняли в нього «екзамен» і сказали йому, що він вже досвідчений 
злодій. Семко був спійманий на гарячому. 

Вирішіть питання про відповідальність Гусєва і Щеглова. 
Задача 9. Демко, знаючи про намір К, і П. вчинити розбійний напад з 

метою заволодіння чужим майном, доставив їх на автомобілі до місця, де 
планувалося вчинення злочину і, згідно домовленості, дочекався повернення та 
відвіз їх додому. 

Вирішіть питання про співучасть всіх осіб. 
Задача 10. Іванов і Петров домовились вчинити крадіжку з кіоска. Іванов 

відігнув за допомогою лома решітку на вікні, розбив вікно, а Петров заліз 
всередину і зібрав речі. Викрадене вони поділили порівну, після чого 
розійшлись. 

Чи можна Петрову ставити у вину незаконне проникнення у приміщення? 
Встановіть форму співучасті та види співучасників. 

Задача 11. Четвертков, Цивін та Кожушко сиділи в ресторані. До них за 
стіл без дозволу сів Копаньов і почав чіплятися. В цей час до зали увійшов 
Курган, знайомий Копаньова. Він поцікавився, що той тут робить. Копаньов 
відповів: "Навчаю молокососів боксу" і тут же почав бити Кургана. Тоді Цивін 
схопив стільця і з силою вдарив ним Копаньова по голові. Той від удару 
поточився, а Четвертков, що саме підбіг, двічі ударив його в підборіддя. 



 
 
Копаньов упав і від заподіяних ушкоджень помер у лікарні. Згідно із висновком 
судово-медичної експертизи смерть Копаньова сталася від закритого перелому 
кісток склепіння та основи черепа з ушкодженням мозку. Характер цих 
ушкоджень свідчить про велику силу удару стільцем, який і спричинив смерть. 

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій названих осіб? 
Задача 12. Зарубін вкрав на комбінаті два рулони тканини, перекинув їх 

через огорожу і сховав біля залізничної колії у кюветі. Потім він пішов додому, 
запропонував своєму сусіду Сватикову допомогти йому перевезти тканину 
додому. Той взяв санчата і разом із Зарубіним пішов по тканину. По дорозі 
вони зустріли Іванова і запропонували приєднатися до них. Під час перевезення 
тканини всі троє були затримані охороною комбінату. 

Задача  13. Карімов, Загіров та Руфієв за домовленістю між собою ви-
рішили викрасти пряжу з килимової фабрики. З цією метою Карімов через 
огорожу проник на територію фабрики, металевим ломом зламав замки дверей 
складу, потім покликав Руфієва, який чекав його на вулиці. Разом вони винесли 
зі складу 10 мішків пряжі вартістю 5 тис. грн. Мішки через огорожу вони 
передали Загірову. Потім Карімов запропонував знайомому водієві Тарієву 
перевезти на закріпленому за ним автомобілі викрадену пряжу. Той погодився, 
пряжу перевезли до будинку Алексерової, де їх всіх затримали при розподілі 
пряжі. 

Задача 14. Водій Антонов віз директора заводу Рикова на вокзал. До-
рогою через неполадки в моторі вони зупинилися на 30 хвилин. Боячись 
запізнитися на потяг, Риков наказав водієві їхати швидше. Внаслідок 
перевищення швидкості на мокрому асфальті Антонов не справився з 
керуванням при повороті, виїхав на хідник і збив пішохода Данилюка, який на 
місці пригоди помер. 

Варіант. Риков попросив Антонова їхати швидше. 
Як вирішити справу? 
Задача 15. Комірник Корж запропонував Багірову та Рогову вчинити 

крадіжку імпортних трикотажних товарів зі складу, пообіцявши, що він 
"забуде" закрити склад на замок і виключить сигналізацію. Ті погодились. Про 
домовлену крадіжку дізналася дружина Коржа і вмовила його відмовитись від 
цього. Йдучи додому наступного дня, Корж сигналізацію не виключив, двері 
складу закрив, повідомивши про своє рішення Багірова і Рогова. Проте останні 
зламали замок і вчинили крадіжку. 

Варіант. Корж не повідомляв Багірова і Рогова, що не візьме участі у 
крадіжці й не виконуватиме обіцяні дії. Як вирішити справу? 

 
 

Тема 12. Множинність злочинів 
Семінарське заняття (2 години)  
1. Поняття множинності злочинів. 
2. Поняття та види одиничного (єдиного) злочину. 
3. Повторність злочинів. 
4. Сукупність злочинів та її види. 



 
 

5. Рецидив злочинів та  
Задача 1. Пронін і Сачкун, працюючи в трамвайному парку, протягом 

місяця в декілька прийомів викрали з кабінету директора парку абонементних 
талонів на суму 6 тис. грн. і продали їх. 

Як кваліфікувати їх дії? Чи буде тут множинність злочинів? 
Задача 2. Стасов викрав автомашину і зробив наїзд на пішохода, який 

помер. 
Визначте форму множинності. 
Задача 3. Панов був засуджений до трьох років позбавлення волі за 

крадіжку групою осіб. Відбуваючи покарання, він побив ув'язненого Клюева за 
те, що той відмовився виконувати за Панова господарські роботи. 

Визначте форму множинності. 
Задача 4. Добряк, 17 років, був засуджений за умисне вбивство до восьми 

років позбавлення волі. Відбувши покарання, він скоїв вбивство з помсти — 
убив Травка, що виступив свідком у його першій справі. 

Чи буде множинність в діях Добряка, і якщо так, то якого виду? 
Задача 5. Денисов, 19 років, був засуджений до семи років позбавлення 

волі за те, що у п'яному стані він грубо порушив правила дорожнього руху і 
збив трьох чоловік, які на місці померли. Відбуваючи покарання в колонії, він 
скоїв вбивство засудженого Полякова, який повідомив адміністрації колони про 
вживання Денисовим спиртних напоїв. 

Чи буде множинність в діях Денисова, і якщо так, то якого виду? 
Задача 6. Семін скоїв крадіжку і був засуджений до одного року 

виправних робіт. Через п'ять місяців він вчинив грабіж. 
Чи буде множинність в діях Семіна, і якщо так, то якого виду? 
Задача 7. 8 серпня 2006 року до Строева було застосовано 

адміністративне покарання у вигляді штрафу за здійснення підприємницької 
діяльності без реєстрації, а 6 жовтня того ж року він був засуджений за ст. 202 
ККУ. 

Чи є в діях Строева множинність і якщо є, то якого виду? 
Задача 8. Коржиков убив Маківку з особистих мотивів. В цей час в 

кімнату зайшла дружина Маківки, яку він теж вбив з метою приховати 
попередній злочин. Після того Коржиков підпалив будинок потерпілих. 

Визначте вид множинності. 
Задача 9. Гірчак незаконно заволодів автомобілем Форд-Оріон. 

Знаходячись за кермом цього транспортного засобу, він порушив правила 
дорожнього руху і збив Сергієчка, який отримав середньої тяжкості тілесні 
ушкодження. Втікаючи з місця події, він на високій швидкості збив Корча, який 
згодом помер у лікарні. 

Чи є в діях Гірчака множинність і, якщо є, то якого виду? 
Задача 10. Петрушин познайомився на пляжі з Горловою і запросив її 

до себе додому подивитися відеофільми. Після їх перегляду він запропонував 
Горловій залишитися в нього на ніч, а коли та відмовилась, зачинив двері і, 
погрожуючи ножем, кілька разів вступав з нею в статевий зв'язок. Ранком 
Петрушин відвів Горлову на квартиру, де вона проживала. Через два дні він 



 
 
прийшов до Горлової і, побачивши, що господарів немає вдома, знову вчинив з 
нею статевий акт з погрозою застосування фізичного насильства. 

Ознайомтеся зі ст. 152 КК України. Скільки злочинів вчинив Петрушин? 
Задача 11. Швець протягом двох днів здійснив у центральному 

універмазі міста Києва 12 кишенькових крадіжок. Кожна з них завдала окремим 
потерпілим шкоду на суму від 42 до 767 гривень, загальна ж сума викраденого 
становила 3835 гривень. 

При затриманні Швець пояснив, що наступні два дні мав намір 
"працювати" в універмазі "Україна", а потім — коли сума викраденого досягне 
близько 15000 гривень — збирався поїхати відпочивати на Південний берег 
Криму. 

Ознайомтеся зі ст. 185 КК України та приміткою до неї. 
Чи мала тут місце множинність злочинів, а якщо мала, то в якій формі? 
Задача 12. Коваленко, прийшовши на дискотеку в нетверезому стані, 

почав чіплятись до Сосніної. її знайомий Пічур зробив йому зауваження. За це 
Коваленко вдарив його в обличчя, заподіявши легке тілесне ушкодження, що 
спричинило короткочасний розлад здоров'я, а потім, щоб уникнути затримання, 
пішов з дискотеки. На автобусній зупинці, побачивши незнайомих йому 
неповнолітніх Сердюка і Саленка, він підійшов і запитав, звідки вони. 
Дізнавшись, що хлопці не місцеві, Коваленко побив їх, заподіявши обом легкі 
тілесні ушкодження, що не спричинили короткочасний розладу здоров'я. 

Ознайомтеся зі ст. 296 КК та постановою Пленуму Верховного Суду 
України "Про судову практику у справах про хуліганство" від 22 грудня 2006 р. 
№ 10. Скільки злочинів вчинив Коваленко? Яке кримінально-правове значення 
кожного з наведених в умовах задачі епізодів? 

Задача 13. Відбуваючи покарання у кримінально-виконавчій установі 
посиленого режиму за розбій, Агапов і Проценко домовились, що коли 
останній вийде на волю, то дістане і передасть в колонію наркотики. Через три 
тижні після звільнення Проценко купив у не встановленої слідством особи 2,5 
кг анаші, привіз її до міста, де жила мати Агапова, і залишив ї. Мати кілька 
місяців зберігала анашу вдома, а потім під час чергового побачення передала її 
синові. При спробі збути анашу іншому засудженому Агапова було затримано. 

Ознайомтеся зі ст. 307 КК України. 
Чи мала місце множинність злочинів у цьому випадку? 
Задача 14. Щоб одержувати підвищену пенсію, Полинко підробив 

записи в трудовій книжці про більш тривалий ніж фактично час роботи в 
районах Крайньої Півночі (за часів існування СРСР) і подав її до районного 
відділення Пенсійного фонду України. Через чотири роки після одержання 
першої місячної пенсії підробку було виявлено. За цей час Полинко незаконно 
одержав 2120 гривень. 

Ознайомтеся зі ст. 358, ст. 190 та приміткою до ст. 185 КК України. Чи 
мала тут місце множинність злочинів? 

 
 
 



 
 

Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння 
Семінарське заняття (2 години)  
1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. 
2. Необхідна оборона. Перевищення меж необхідної оборони. 
3. Крайня необхідність і умови її правомірності. 
4. Затримання злочинця як обставина, що виключає злочинність діяння. 
5. Фізичний або психічний примус. 
6. Діяння, пов'язане з ризиком. 
7. Виконання наказу чи розпорядження. 
8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 
 
Практичне заняття (2 години) 
Задача 1. П'яний Бобров гуляв з Галкіною в парку, чіпляв громадян, що 

проходили мимо. У цьому ж парку Причко гуляв з Сальковою. Коли Бобров 
порівнявся з Причком і Сальковою, він безпричинно ударив Салькову. 
Прагнучи її захистити і боячись зв'язуватися безпосередньо з Бобровим, який 
був фізично сильніший Причка, останній сильно штовхнув Галкіну, яка впала. 
При падінні вона забруднила свій одяг, порвала пальто і вивихнула ногу, що 
було визнане експертизою легким тілесним ушкодженням. Будучи притягненим 
до відповідальності, Причко пояснив, що штовхнув Галкіну, оскільки хотів 
захистити Салькову, а дати відсіч безпосередньо Боброву не міг. Тому він 
вирішив відвернути увагу Боброва, штовхнувши його подругу. Інших способів 
захистити Салькову він не бачив. 

Чи підпадає вчинене під ознаки необхідної оборони? 
Задача 2. Між подружжям Кирєєвих виникла сварка. Кирєєв кілька разів 

ударив свою дружину кулаком, вимагаючи віддати йому для покупки горілки 
принесені напередодні гроші, які він заробив, ремонтуючи автомашину сусіда. 
Дружина відмовляла, заявляючи, що він і так вже п'яний. Кирєєв притиснув 
дружину до підвіконня і почав душити. В цей час в руках у Кирєєвої був 
кухонний ніж, оскільки вона готувала їжу. Цим ножем вона ударила Кирєєва в 
живіт, заподіявши тяжкі ушкодження здоров'ю. Через три дні в лікарні Кирєєв 
помер. 

Дайте кримінально-правову характеристику ситуації. 
Задача 3. Полкіна зупинила машину, якою управляв Салов, і попросила 

підвезти її до сусіднього села. В'їхавши в ліс, Салов зупинив машину і, 
загрожуючи убити, роздягнув і зґвалтував Полкіну, після чого весь її одяг 
облив бензином і спалив в помсту за те, що вона чинила опір. Коли Салов 
попрямував до машини, щоб поїхати, Полкіна схопила камінь і кинула в 
Салова, потрапивши в голову. Від удару Салов знепритомнів і впав. Тоді 
Полкіна підбігла до лежачого Салова і кілька разів сильно ударила його 
каменем по голові, заподіявши тяжкі ушкодження. Одягнувши на себе плащ 
Салова, вона пішла. 

Дайте кримінально-правову характеристику ситуації. 



 
 

Задача 4. Директор магазину Володін віз в моторному човні продукти 
для свого магазину. Там же їхала жінка, що попросила перевезти її на 
протилежний берег. Човен перевантажений не був, але на середині річки 
несподівано почав протікати. Моторист Александров, щоб врятувати пасажирів 
і себе та дістатися до берега, не дивлячись на протести Володіна, викинув за 
борт продукти, чим заподіяв істотний збиток магазину, але човен, хоча і 
насилу, дістався до берега. 

Визначте, чи діяв Александров у стані крайньої необхідності. 
Задача 5. Грішин викрав вантажівку з товаром. Співробітники міліції 

почали переслідувати його, наказуючи зупинитися, але Грішин не реагував. 
Тоді сержант Шипкін вистрілив в колесо. Машина перекинулася. Викрадач 
загинув. 

Чи вірно чинив Шипкін при затриманні злочинця? 
Задача 6. Кніжкин був затриманий за підозрою у вбивстві, хоча прямих 

доказів його участі у вбивстві не було, а винним він себе не визнавав. Під час 
допиту він був жорстоко побитий слідчим Сорчиком, після чого признався у 
вбивстві, показав місце, де був захований труп, а також сарай, куди поклав 
свою скривавлену сорочку. Кніжкин назвав співучасників, у яких при обшуку 
були знайдені речі убитого. Таким чином було розкрито тяжкий злочин. Сорчик 
визнав незаконність биття, але заявив, що діяв в стані крайньої необхідності, 
оскільки іншій можливості змусити Кніжкина надавати свідчення у нього не 
було. 

Дайте відповідь на твердження Сорчика 
Задача 7. Вчитель біології попросив семикласників принести на урок 

листя і плоди дерев. Троє 13-річних підлітків перелізли через огорожу однієї з 
дач, що охоронялися сторожем дачного кооперативу, за жолудями. Пострілом з 
мисливської рушниці сторож поранив одного з підлітків. 

Дайте аналіз скоєного. 
Задача 8. Патруль ДАІ відкрив вогонь по автомашині, водій якої не 

зреагував на вимогу зупинитися. Стріляли по колесах з метою змусити 
автомобіль припинити рух. Кулі потрапили в скло і бензобак. Одна з них 
поранила жінку, що сиділа на задньому сидінні з немовлям на руках. 
Автомобіль був зупинений. 

Дайте аналіз скоєного. 
Задача 9. О першій годині ночі Мірошник і Гасанов, знаходячись в стані 

сильного сп'яніння, вирішили відвідати знайому Марину. Вони підійшли до її 
будинку і почали стукати в двері. На стукіт вийшов її батько і, не розібравшись 
в обстановці, почав кликати на допомогу свого брата, що проживав в 
сусідньому будинку. Почувши крик про допомогу і побачивши біля будинку 
людей, брат схопив мисливську рушницю, вибіг на вулицю і зробив постріл в 
повітря. Мірошник і  Гасанов почали тікати. Брат побіг за Мірошником, загнав 
його у вузьке місце між огорожами і з відстані декількох метрів вистрілив йому 
в груди, від чого той помер на місці. 

Дайте аналіз скоєного. 



 
 

Задача 10. Кирпа був засуджений за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ за вбивство 
трьох осіб. 1 Іри цьому суд визнав правдивими показання Кирпи про вчинення 
потерпілими розбійного нападу на нього з застосуванням зброї. В процесі 
захисту Кирпа, будучи майстром спорту з кік-боксингу, позбавив нападників 
життя. 

Чи правильне рішення суду? 
Задача 11. Коли Шмарко вночі повертався додому, на нього напала група 

підлітків з 5 чоловік, вони повалили його на землю, заволоділи гаманцем і 
стали бити його ногами і металевим прутом. Шмарко вихопив прут і наніс ним 
удар по голові одному з підлітків, спричинивши тяжку шкоду здоров'ю, 
нападники розбіглись. 

Чи можлива необхідна оборона від посягання, яке вчиняється 
неповнолітніми або малолітніми? 

Задача 12. На Зіміна, який вийшов із під'їзду, напали С. і Ф. Зіміну 
вдалося збити одного з них, після чого у нього була можливість захлопнути 
двері під'їзду і ухилитися від нападу. Але Зімін продовжив активний опір, 
відкинув від себе другого нападника і наніс йому тяжку шкоду здоров'ю. 

Чи правомірною є необхідна оборона особою, яка має можливість 
ухилитися від суспільно-небезпечного посягання? 

Задача 13. Рубльов, який знаходився в неприязних стосунках з 
Яблоковим, натравив на нього свого собаку, німецьку вівчарку. Відбиваючись, 
Яблоков дістав ніж і наніс собаці рану, яка спричинила її загибель. 

Чи можна визнати спричинення майнової шкоди (собака був породистим 
і дорогим) правомірним? Чи є в діях Яблокова необхідна оборона? 

Задача 14. На Шевчук на вулиці напав Чехов і став зривати з неї 
прикраси. Вона почала кликати на допомогу. Бетмен, який проходив поруч, 
підбіг і вдарив Чехова дипломатом по голові, спричинивши йому середньої 
тяжкості тілесні ушкодження. 

Чи притягати Бетмена до кримінальної відповідальності? 
Задача 15. Біля 3 год. ночі П., розбивши вікно на терасі будинку В., 

проник на терасу і почав вибивати двері. Інвалід 2 групи В., який знаходився 
вдома сам, сильно злякався і вистрілив з мисливської рушниці, смертельно 
поранивши П. 

Як слід вирішити справу? 
Задача 16. Побачивши, що двері квартири сусідів зламано, а з квартири 

виходять двоє незнайомих осіб, брати Вірастюки вирішили затримати злодіїв і 
викликати міліцію. Один з злодіїв не чинив опору, а другий почав втікати. 
Затримуючи його, один з братів наніс йому удар в голову, спричинивши тяжку 
шкоду здоров'ю. 

Проаналізуйте ситуацію. 
Задача 17. Під час випробувального польоту літака почались перебої в 

одному з моторів, а потім цей мотор заглох. Керівник польоту віддав наказ 
льотчику-випробувальнику відвести літак на безпечну відстань від населеного 
пункту, а потім покинути кабіну, що той і зробив. 

Проаналізуйте ситуацію. 



 
 

Задача 18. Під час шторму у відкритому морі на палубі сухогрузу зірвало 
кріплення двох контейнерів з особливо цінним вантажем. Капітан, побоюючись 
того, що контейнери можуть пошкодити судно, а закріпити їх під час шторму 
не вдасться, віддав наказ скинути їх у море. 

Чи правомірні дії капітана? Чи зміниться ситуація, якщо матроси 
відмовляться виконати цей наказ, вважаючи його незаконним? 

Задача 19. О. в якості свідка дав показання у справі про вбивство Н., 
згідно з якими у вбивстві брав участь Білочка. З метою примусити О. змінити 
показання на нього вчинив вплив брат Білочки, погрожуючи викрадення і 
вбивством його малолітньої дочки. Під впливом цих погроз О. дав неправдиві 
показання. 

Проаналізуйте ситуацію. 
Задача 20. Потер, Гарі і Семен вирішили проникнути на склад і викрасти 

боєприпаси. З цією метою вони перелізли через огорожу, Потер ножем поранив 
Терпила, який охороняв склад, у ногу, а Гарі і Семен зв'язали Терпила і 
заклеїли йому рот скотчем. Далі вони проникли на склад і винесли 60 кг 
тротилу. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи зміниться ситуація, якщо Терпила не зв'язали 
і нього була реальна можливість подати сигнал ракетницею? 

Задача 21. Для спасіння альпіністів, що пропали в горах, була 
відправлена гірсько рятувальна експедиція. Вона працювала на протязі двох 
днів, коли погода почала різко погіршуватися, почалася заметіль з шквальним 
вітром. В таких умовах продовжувати операцію з спасіння альпіністів було 
неможливо, але командир групи віддав розпорядження про продовження робіт. 
В результаті чого двоє рятувальників загинули. Пропавші альпіністи не були 
знайдені. 

Задача 22. Командир полку Геракл наказав начальнику комунально-
експлуатаційної частини полку Крисі надати необхідні матеріали для 
будівництва своєї дачі. Після того як матеріали на декількох вантажних 
машинах були доставлені на дачну ділянку Геракла, він наказав своєму 
підлеглому Морозову надати для роботи по будівництву дачі десять солдат з 
роти Морозова. Морозов відмовився виконати наказ командира полку. 
Проаналізуйте ситуацію.  

 
Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності 

Семінарське заняття (2 години) 
1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.  
2. Звільнення від кримінальної відповідальності: 

а) у зв'язку з дійовим каяттям; 
б) у зв'язку з примиренням винного з потерпілим; 
в) у зв'язку з передачею особи на поруки; 
г) у зв'язку із зміною обстановки; 
д) у зв'язку із закінченням строків давності; 

Задача 1. Гуськін на ґрунті ревнощів затіяв бійку з Мірошником і ударив 
його по обличчю. Побачивши, що Мірошник впав і у нього йде кров з носа, 



 
 
Гуськін зупинив таксі і відвіз Мірошника в лікарню, де Мірошникові була 
надана медична допомога Медична експертиза встановила спричинення легкої 
шкоди здоров'ю. До вечора того ж дня Мірошник був відпущений з лікарні. 
Гуськин написав йому лист, в якому просив вибачення за скоєне. 

Чи повинен він бути притягнений до кримінальної відповідальності? 
Задача 2. Султан зустрічався з Марійкою К. Гуляючи з нею в лісі, він 

почав цілувати і обіймати її. Розпалений ласками, Султан застосував силу і 
зґвалтував Марійку. Втікши від Султана, Марійка в сльозах прийшла додому і 
все розповіла матері. За наполяганням останньої вона подала заяву в міліцію 
про зґвалтування. В процесі попереднього розслідування Султан і Марійка 
одружилися. Вони подали сумісну заяву в прокуратуру з проханням припинити 
кримінальну справу. У заяві Марійка написала, що вона пробачила Султана. 

Як повинен поступити слідчий? 
Задача 3. Плечко і Різень організувалися в групу, яка здійснювала 

крадіжки. У 1988 р. ними здійснювалися крадіжки: 15 березня, 20 квітня, 14 
червня, 16 серпня, 15 жовтня, 17 грудня; у 1989 р.: 4 січня, 13 березня, 17 
травня, 11 липня і 20 серпня. Про все цьому Плехов писав в щоденнику. 1 
вересня 1989 р. Плечко загинув в автомобільній аварії. Після його смерті Різень 
відвідав церкву, де відспівували Плечка, і сповідався у священика, який сказав, 
що смерть Плечка - божа кара за крадіжку. Злякавшись, Різень більше злочинів 
не скоював. У травні 2005 р. щоденник випадково потрапив в органи міліції. У 
Різеня був проведений обшук, і в його квартирі знайшли багато викрадених 
речей. Після цього він признався у всіх крадіжках. 

Як повинне бути вирішене питання про відповідальність Різеня? 
Задача 4. Косович на полюванні убив трьох вовків, маючи на меті 

зробити з їхніх шкур шапки і продати їх, хоча полювання на вовків на той час 
було заборонене. Закинувши убитих вовків в автомашину, Косович поїхав 
додому, але по дорозі був затриманий співробітниками ДАІ і відправлений до 
міліції, де проти нього було порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 
248 КК України. Через три місяці після полювання рішенням місцевих органів 
самоврядування у зв'язку із збільшенням кількості вовків полювання них було 
дозволене. Косович у зв'язку з цим поставив питання про припинення 
кримінальної справи за ст. 48 КК України. 

Чи обґрунтована його вимога? 
Задача 5.  Зарубу було затримано за вчинення шахрайства, і щодо 

нього була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 190 КК. В ході досудового 
слідства було встановлено, що за 4 роки до вчинення останнього злочину 
Заруба також вчинив шахрайство, але тоді йому вдалося втекти від працівників 
міліції та потерпілого, які намагались затримати його на місці злочину. 

Варіант. За 4 роки до вчинення шахрайства Заруба вчинив кишенькову 
крадіжку. 

Як має бути вирішене питання щодо кримінальної відповідальності 
Заруби за перший злочин? Який вплив матиме факт вчинення першого злочину 
на кваліфікацію другого злочину? 

Задача 6. Книш брав участь у груповій хуліганській бійці, але 



 
 
затриманий за цей злочин не був. Через 3 роки він на ґрунті особистих 
неприязних стосунків заподіяв умисне легке тілесне ушкодження своєму 
сусідові Бабенку. Останній з цього приводу пройшов освідування, але заяву до 
суду не подав. Через 1 рік 10 місяців після вчинення другого злочину Книш 
знову побив Бабенка, заподіявши на цей раз умисне легке тілесне ушкодження з 
короткочасним розладом здоров'я. 

З приводу двох останніх злочинів Бабенко звернувся до суду в порядку ч. 
1 ст. 27 КПК України. Була порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 125 та ч. 2 
ст. 125 КК України. Під час судового розгляду був також встановлений факт 
участі Книша у груповому хуліганстві. У зв'язку з цим щодо нього була 
порушена окрема (друга) кримінальна справа за ч. 2 ст. 296 КК України. 

Кримінальна справа щодо Бабенка, порушена за ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 125 
КК України України, слухалась судом 3 місяці; досудове слідство по кри-
мінальній справі, порушеній за ч. 2 ст. 296 КК України, тривало 2 місяці. 

Варіант. Через 3 роки після вчинення першого злочину Книш заподіяв 
Бабенку умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. У зв'язку з цим друга 
кримінальна справа щодо нього була порушена за ч. 2 ст. 296; ч. 1 ст. 122 КК 
України. 

Ознайомтеся зі статтями 122, 125 і 296 КК України та ч. 1 ст. 27 КПК 
України. 

Яке рішення має прийняти суд по кожній кримінальній справі? 
Задача 7. Відбуваючи покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк, Брязкун вчинив у КВУ незакінчений замах на умисне вбивство. Про цей 
злочин правоохоронні органи не дізнались. Через 12 років Брязкун вчинив 
умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, але і цього разу 
затриманий не був. Через 2 роки 6 місяців Брязкун був затриманий за носіння 
фінського ножа без відповідного дозволу. В ході досудового слідства стало 
відомо про перші два злочини, вчинені Брязкуном. У зв'язку з цим строки 
досудового слідства неодноразово продовжувались, і справа була передана до 
суду через 1 рік 6 місяців після затримання Брязкуна за вчинення останнього 
злочину. 

Варіант 1. У КВУ Брязкун вчинив незакінчений замах на умисне вбивсво 
з корисливих мотивів. 

Варіант 2. Через 12 років після незакінченого замаху на умисне вбивство 
Брязкун вчинив злочин, передбачений ст. 116 КК України. 

Ознайомтеся зі статтями 115, 116, 118 і ч. 2 ст. 263 КК України. 
Яке рішення щодо перших двох злочинів має (може) прийняти суд? 
Задача 8.  Через 1 рік 10 місяців після вчинення Поліщуком злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, щодо нього була порушена кримінальна 
справа. В ході досудового слідства було встановлено, що за рік до вчинення 
цього злочину Поліщук при одержанні квартири здійснив підроблення 
документа та його використання, а також дав хабара начальнику відділу 
райдержадміністрації. Водночас було встановлено, що з боку останнього мало 
місце вимагання хабара, а за підроблення документа та його використання 
Поліщук підлягав звільненню від кримінальної відповідальності на підставі 



 
 
закону України про амністію, який набув чинності через два місяці після 
вчинення цих злочинів. 

Як має бути вирішене питання про кримінальну відповідальність 
Поліщука за вчинені ним злочини, якщо досудове слідство тривало 3 місяці? 

Задача 9.  Федорченко прийшов на квартиру своєї колишньої дружини 
і запропонував знову жити разом. Дружина йому відмовила, після чого виникла 
сварка. В процесі сварки колишня дружина тяжко образила Федорченка. У 
нього виник стан сильного душевного хвилювання, під час якого Федорченко 
наніс колишній дружині кілька ударів у голову та груди. Цими ударами їй було 
заподіяно тяжке тілесне ушкодження. Була порушена кримінальна справа. В 
ході досудового слідства Федорченко щиро покаявся, помирився з колишньою 
дружиною, повністю оплатив витрати на її лікування. 

Варіант.Федорченко у відповідь на образу, не перебуваючи в стані 
сильного душевного хвилювання, заподіяв колишній дружині умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження. 

Ознайомтеся зі статтями 122, 123 КК України. 
Чи може бути Федорченко звільнений від кримінальної відповідальності 

на підставі статей 45, 46 КК? Якщо таке звільнення можливе, яка з зазначених 
статтей повинна мати пріоритет у застосуванні? 

Задача 10. Під час підготовки абітурієнта Покотила з англійської мови 
репетитор Коренюк повідомила його батька Степана про те, що вона добре знає 
секретаря приймальної комісії факультету іноземної філології педагогічного 
інституту, яка за 3000 грн. може посприяти вступу сина на цей факультет. 
Степан Покотило погодився і передав 3000 грн. Коренюк. Остання гроші 
нікому не передавала, а привласнила. Син Покотила до інституту вступив, 
однак через півроку обман Коренюк розкрився. Степан Покотило звернувся до 
прокуратури. Було порушено кримінальну справу. В ході досудового слідства 
Коренюк дала правдиві показання, щиро покаялась, вибачилась перед Степаном 
Покотилом, повернула йому гроші. Слідчий направив справу до суду, 
кваліфікувавши дії Степана Покотила за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України, а дії 
Коренюк — за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. 

Варіант. Дії Коренюк були кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 
369, ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки з урахуванням матеріального становища 
Степана Покотила збитки на суму 3000 грн. становили для нього значну шкоду. 

Чи можуть Степан Покотило і Коренюк бути звільнені від кримінальної 
відповідальності судом? Якщо таке звільнення можливе, який його різновид 
має бути застосований щодо кожної з цих осіб? 

Задача 11. Проживаючи в одній комунальній квартирі, Губенко та Січкар 
часто сварились, ображали одна одну. Одного разу Губенко звинуватила Січкар 
у крадіжці її костюма. Та у відповідь образила сусідку, а потім кілька разів 
ударила, спричинивши легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом 
здоров'я. Потерпіла звернулася до суду, який порушив кримінальну справу за ч. 
2 ст. 125 КК України і призначив її до розгляду. У період судового розгляду 
Січкар придбала для Губенко дефіцитні ліки, а також передала їй 300 грн. за 
зниклий костюм, хоч і продовжувала наполягати, що вона костюм не брала. У 



 
 
зв'язку з цим між Губенко та Січкар відбулося примирення, про що вони 
заявили в суді. 

Варіант. Січкар не придбавала ліки і не передавала Губенко 300 грн., а 
лише попросила вибачення у неї під час останнього слова підсудної. На 
запитання судді, чи вибачає вона Січкар, Губенко відповіла, що вибачає, 
оскільки, можливо, безпідставно звинувачувала її у крадіжці костюма. За цих 
обставин у залі судового засідання відбулось примирення між потерпілою та 
підсудною. 

Ознайомтесь зі ст. 27 КПК України. 
Чи може Січкар бути звільнена від кримінальної відповідальності? Як 

співвідносяться між собою передбачені ст. 46 КК та ч. 1 ст. 27 КПК України  
різновиди звільнення від кримінальної відповідальності? 

 
Тема 15. Поняття та мета покарань. Система покарань 

Семінарське заняття (2 години) 
1. Поняття покарання. 
2. Мета покарання.  
3.  Поняття і кримінально-правове значення системи покарань. 
4. Види покарань: 
- штраф; 
- позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу; 
- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю; 
- громадські роботи; 
- виправні роботи; 
- службові обмеження для військовослужбовців; 
- конфіскація майна; 
- арешт; 
- обмеження волі; 
- тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 
- позбавлення волі на певний строк; 
- довічне позбавлення волі. 
5. Основні і додаткові покарання; 
6. Покарання, що застосовуються як основні, і як додаткові. 
Задача 1. Суддею місцевого суду за дрібне розкрадання державного 

майна Пронька піддано штрафу на суму 10 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Через два місяці в Солом'янському районі м. Києва його було 
затримано за таємне викрадення гаманця у Сокальської. За це Пронька було 
засуджено до штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Ознайомтеся зі ст. 51 КпАП та ст. 185 КК України і визначте юридичну 
природу штрафу у кожному з цих випадків. 

Задача 2. Шумський, керуючи в нетверезому стані автомашиною 
"Москвич", що належала Рукавишникову, порушив Правила дорожнього руху, 



 
 
внаслідок чого машина перекинулась. Рукавишникову заподіяно середньої 
тяжкості тілесні ушкодження. За ч. 1 ст. 286 КК України Шумський засуджений 
до одного року виправних робіт з позбавленням права керувати транспортними 
засобами на два роки. 

Розглянувши справу в апеляційному порядку, апеляційний суд вирок 
місцевого суду в частині позбавлення права керувати транспортними засобами 
скасував. При цьому він послався на те, що півроку тому Шумського за 
керування транспортними засобами в стані сп'яніння уже позбавлено такого 
права строком на два роки і тому призначати покарання такого самого виду 
необхідності не було. 

Чи правильно вирішив справу апеляційний суд? 
Задача 3. За крадіжку державного майна Борецького було засуджено 

за ч. 1 ст. 81 КК 1960 р. до одного року шести місяців виправних робіт з 
відбуванням їх за місцем роботи. Через 4 місяці, визнавши, що він злісно 
ухиляється від відбування покарання, суд змінив йому невідбутий строк 
виправних робіт позбавленням волі. 

Чи можна вважати в цьому випадку позбавлення волі кримінальним 
покаранням, що призначається за злісне ухилення від відбування виправних 
робіт? У чому полягає відмінність між положеннями ч 2 ст. 30 КК 1960 р. і ч. 2 
ст. 389 КК України 2001 р.? 

Задача 4. Колесника, що працював заступником декана одного з 
факультетів медичного інституту, визнано винним в одержанні хабара, 
вчиненому повторно. За ч. 2 ст. 368 КК України його засуджено до позбавлення 
волі на строк шість років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з 
виховними функціями, на строк три роки. Одночасно за вироком суду його 
позбавлено звання капітана медичної служби запасу, вченого звання доцента та 
наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Дайте оцінку рішенню суду щодо позбавлення Колесника військового 
звання, вченого звання та наукового ступеня. 

Задача 5.  Заступника начальника райвідділу внутрішніх справ 
Покотила засуджено за перевищення влади, що супроводжувалось 
насильством, за ч. 2 ст. 365 КК України до позбавлення волі на строк п'ять 
років. Крім того, суд позбавив Покотила спеціального звання майор міліції, а 
також вніс подання про позбавлення його державних нагород.  

Варіант. Покотила засуджено за заподіяння умисного середньої тяжкості 
тілесного ушкодження колишній дружині за ч. 2 122 КК України. 

Яка юридична природа позбавлення спеціального звання і державних 
нагород? Чи можна вважати, що суд правильно призначив Прокотилу 
додаткове покарання? 

Задача 6. Свирид,  керуючи власним автомобілем "Жигули-21013", на 
ґрунті особистих неприязних стосунків умисно збив та переїхав Козлова, який 
від одержаних ушкоджень помер на місці події. За ч. 1 ст. 115 КК Свирида було 
засуджено до позбавлення волі на строк десять років. У вироку суду також 
зазначено, що автомобіль як знаряддя злочину підлягає конфіскації. Вважаючи 
вирок суду неправильним, Свирид подав апеляцію, в якій просив змінити 



 
 
вирок, виключивши з нього припис щодо конфіскації автомобіля, оскільки за 
умисне вбивство без обтяжуючих обставин конфіскація майна законом не 
передбачена. Чи підлягає апеляція задоволенню? 

Задача 7.  Вироком місцевого суду Вовченка було засуджено за 
ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані, до 
штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На цей 
вирок Вовченко подав апеляцію, в якій просив замінити штраф арештом на 
мінімальний строк, оскільки останній також передбачений у санкції ч. 1 ст. 135 
КК, а для нього ця міра покарання є більш прийнятною. 

Чи може бути задоволена апеляція Вовченка? 
Задача 8. Лікар-терапевт Писарчук на прохання своєї знайомої Злотник 

зробила у неї на квартирі кримінальний аборт Кутовій. За ч. 1 ст. 134 КК 
України її було засуджено місцевим судом до обмеження волі на строк один рік 
з позбавленням права займатися медичною практикою на три роки. В апеляції 
Писарчук просила замінити обмеження волі штрафом і не застосовувати до неї 
додаткове покарання у виді позбавлення права займатися медичною практикою, 
оскільки останнє не передбачене санкцією ч. 1 ст. 134 КК України. 

Дайте оцінку рішенню місцевого суду і доводам апеляції.  
Задача 9. Кривенко була засуджена за крадіжку без обтяжуючих 

обставин до виправних робіт на строк один рік шість місяців з відрахуванням в 
доход держави 20 відсотків заробітку. Через два місяці після початку 
відбування цього покарання вона самовільно залишила місце роботи, виїхала за 
межі України і повернулась назад через півроку. 

Як має бути вирішене питання про відповідальність Кривенко? 
Задача 10. Інваліда III групи Дем'яненка було засуджено за ч. 1 ст. 122 

КК України до виправних робіт на строк один рік шість місяців. В апеляції він 
просив замінити виправні роботи на штраф, посилаючись на інвалідність. 
Потерпіла Зубенко у запереченні на апеляцію просила залишити вирок без змін, 
зазначивши, що Дем'яненко фактично працює і його інвалідність не може 
перешкодити відбуванню покарання даного виду. 

Варіант. Дем'яненко став інвалідом II групи через місяць після 
постановления вироку. 

Як має бути вирішена справа? 
Задача 11. Зайцеву засуджено за ч. 4 ст. 191 КК до позбавлення волі на 

строк шість років з позбавленням права обіймати будь-які посади в сфері 
торгівлі на строк три роки. На цей вирок прокурор подав апеляцію, в якій 
вказав, що оскільки суд призначив додаткове покарання у виді позбавлення 
права обіймати будь-які посади в сфері торгівлі з порушенням закону, то воно 
має бути виключене з вироку. 

Як має бути вирішена справа апеляційним судом? 
Задача 12. Кравчук, не маючи права на керування транспортними 

засобами, в нетверезому стані керував мотоциклом. На повороті він не впорався 
з кермом і наїхав на залізобетонну опору, що призвело до загибелі пасажира 
Іщенка. За цей злочин його було засуджено за ч. 2 ст. 286 КК до позбавлення 
волі на строк п'ять років з позбавленням права керувати транспортними 



 
 
засобами на строк три роки. 

Вважаючи, що додаткове покарання призначене йому безпідставно, 
оскільки він і так не мав права на керування транспортними засобами, Кравчук 
подав апеляцію, в якій просив апеляційний суд виключити з вироку додаткове 
покарання. 

Чи підлягає апеляція задоволенню? 
Задача 13. Старший бухгалтер одного з цехів кондитерської фабрики 

Федченко, маючи вільний доступ до готової продукції і сировини, викрав з цеху 
0,5 л коньяку, 0,5 л спирту, 1 кг 400 г цукерок та інших кондитерських виробів 
на суму 3086 грн. Судом його засуджено за ч. 1 ст. 185 КК України до штрафу у 
розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати посади, пов'язані з контролем за матеріальними та грошовими 
цінностями, у тому числі посаду бухгалтера, на строк три роки. Прокурор подав 
апеляцію, вважаючи, що додаткове покарання призначене Федченку з 
порушенням вимог ст. 55 КК. Чи підлягає апеляція задоволенню? 

Задача 14.  Федорчук засуджена за ч. 1 ст. 140 КК України до обмеження 
волі на строк два роки з позбавленням права займатися медичною практикою 
на строк три роки. 

У своїй апеляції адвокат засудженої просив виключити з вироку 
покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю (медичною 
практикою), оскільки поряд із обмеженням волі воно передбачене в санкції ч. 1 
ст. 140 КК України як альтернативне основне покарання і суд не мав права 
призначати за один злочин обидва покарання одночасно. 

Чи підлягає апеляція задоволенню? 
Задача 15.  Ковтун було засуджено за ч. 1 ст. 226 КК України до 

громадських роби на строк 160 годин з позбавленням права обіймати посади, 
пов’язані  з безпосереднім обслуговуванням грошових або товарних цінностей, 
на строк 3 роки. Розглянувши справу за апеляцією засудженої, апеляційний суд 
вирок місцевого суду в частині призначеною їй покарання змінив: замість 
громадських робіт призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і виключив з вироку покарання у виді позбавлення права 
обіймати посади, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням грошових або 
товарних цінностей. 

Чи мав право прийняти таке рішення апеляційний суд, не застосовуючи 
ст. 69 КК України. 

 
Тема 16. Призначення покарань 

Семінарське заняття (2 години) 
1. Загальні начала призначення покарання. 
2. Обставини, які пом'якшують покарання. 
3. Обставини, що обтяжують покарання. 
4. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 
5. Призначення покарання за злочин, здійснений в співучасті. 
6. Призначення покарання при рецидиві злочинів. 
7. Призначення покарання по сукупності злочинів. 



 
 

8. Призначення покарання по сукупності вироків. 
Задача 1. Корнєєв був засуджений по ч. 1 ст. 286 КК України до 

обмеження волі строком на два роки з позбавленням права управляти 
транспортним засобом протягом трьох років. Він визнаний винним в порушенні 
правил дорожнього руху при управлінні автомобілем "ВАЗ-2105", що належить 
йому. Корнєєв в стані сп'яніння, прямуючи по шосе, перевищив швидкість 
руху, внаслідок чого не справився з управлінням, виїхав на тротуар і вчинив 
наїзд на Прокоф'єву, заподіявши її здоров'ю ушкодження середньої тяжкості. 
При цьому суд вказав у вироку, що Корнєєв скоїв злочин вперше, визнав вину, 
щиросердо розкаявся і добровільно сплатив перебування Прокоф'євої в платній 
клініці. В ході судового розгляду також встановлено, що Корнєєв має сім'ю і 
малолітню дитину, за місцем роботи і проживання характеризується позитивно. 

Оцініть рішення суду. Чи відповідає воно загальним началам призначення 
покарання? 

Задача 2. Боягузов і Ворона, використовуючи формений одяг працівників 
ДАІ, в нічний час доби зупиняли легкові автомобілі, переважно імпортного 
виробництва, і, пред'являючи явно незаконні вимоги, "штрафували" 
автомобілістів. Гроші, отримані у такий спосіб, використовували на свій 
розсуд. 

Як вплине на призначення покарання та обставина, що злочинці 
переодягалися у форму представників влади? Яке рішення слід прийняти? 

Задача 3. Абдулмажітов районним судом був засуджений до п'яти місяців 
виправних робіт з утриманням 10% заробітку в дохід держави. До цього заходу 
суд приєднав десять місяців виправних робіт з утриманням 10% заробітку, не 
відбутих Абдулмажітовим за попереднім вироком, і на підставі ст.71 КК 
України визначив остаточне покарання в один рік і три місяці виправних робіт з 
утриманням 20% заробітку в дохід держави. 

Чи правильно в даному випадку призначено покарання по сукупності 
вироків? 

Задача 4. Коваленко вчинив викрадення людини, що призвело до тяжких 
наслідків. Через тиждень він же скоїв вимагательство із спричиненням тяжких 
ушкоджень здоров'ю. За перший злочин суд визначив покарання Коваленко у 
вигляді 10 років позбавлення волі. За другий злочин йому було призначено 
покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Який принцип використовується при призначенні остаточного покарання 
в даному випадку? 

Чи може остаточне покарання бути у вигляді 22 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна? 

Задача 5. Печерським судом за крадіжку чужого майна з проникненням в 
житло Тасис був засуджений до 4 років позбавлення волі. Одночасно він був 
засуджений за шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, до 3 
років позбавлення волі. 

Визначите остаточне покарання Тасису. 
Задача 6. Овчинникова, працюючи на пошті, доставляла додому пенсії. 

20 травня 2003 р. вона з'явилася з письмовою заявою у відділення міліції, в 



 
 
якому вказала, що цього дня вона розносила пенсії по квартирах. У районі 
будинку № 8 по вул. Незалежності до неї підбіг невідомий і вирвав з її рук 
сумку з грошима. Проте при першому ж допиті вона відразу призналася, що 
гроші привласнила Буквально за годину Овчинникова повернула всю 
привласнену суму. 

Як вирішити питання? 
Задача 7. Колтипін попросив у Бєєва закурити, а коли той відповів 

відмовою, затіяв з ним сварку, потім почав бити, заподіявши тяжкі ушкодження 
його здоров'ю, від чого Беїв помер. 

Чи можна застосувати правила ст.69 КК України? 
Задача 8. Овечкову за вбивство, вчинене з особливою жорстокістю з 

мотивів релігійної ненависті, засуджено до позбавлення волі строком на 15 
років. У процесі судового розгляду до виголошення вироку було встановлено, 
що Овечкова вагітна. 

Чи вплине це на рішення суду? 
Задача 9. Лісовська визнана винною у викраденні та збуті наркотичних 

засобів у великих розмірах. За ч. 2 ст. 308 КК її засуджено до 5 років 
позбавлення волі, за ч. 2 ст. 307 КК — до шести років позбавлення волі з 
конфіскацією всього майна, що є її власністю. 

Варіант. За ч. 2 ст. 308 КК Лісовську засуджено до восьми років 
позбавлення волі, за ч. 2 ст. 307 КК — до восьми років позбавлення волі з 
конфіскацією всього майна, що є її власністю. 

В яких межах може бути визначене остаточне покарання Лісовській?  
Задача 10.  Працівник міліції Швець під час сварки з дружиною заподіяв 

їй умисне тяжке тілесне ушкодження, а сусідці Огневій, яка намагалась сховати 
дружину в своїй квартирі, — умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило 
короткочасний розлад здоров'я. За ч. 1 ст. 121 КК  України його засуджено до 
п'яти років шести місяців позбавлення волі, за ч. 2 ст. 125 КК України — до 
двох років обмеження волі. 

Остаточне покарання: позбавлення волі на строк сім років з позбавленням 
Швеця спеціального звання — капітан міліції. Дайте оцінку рішенню суду. 

Задача 11. За ч. З ст. 296 КК Прескач засуджений до трьох років 
позбавлення волі, за ч. 3 ст. 342 КК України — до трьох років позбавлення волі. 
Остаточне покарання за сукупністю злочинів: три роки позбавлення  волі. 

Варіант. За кожний із вчинених злочинів і за їх сукупністю Прескач був 
засуджений до п'яти років позбавлення волі. Чи правильно призначене 
остаточне покарання? 

Задача  12. Гордієнка визнано винним у вчиненні трьох злочинів і 
засуджено: за ч. 1 ст. 185 КК України— до штрафу у розмірі 50 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 186 КК — до п'яти 
років позбавлення волі; за ч. 2 ст. 187 КК України — до десяти років по-
збавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю. 

Який порядок призначення остаточного покарання за сукупністю трьох і 
більше злочинів? В яких межах може бути призначене статочне покарання 
Гордієнку? 



 
 

Задача 13. Власенка було засуджено за ч. 1 ст. 185 КК України до двох 
років 
виправних робіт. Під час відбування покарання (через рік) стало відомо, що 
після вчинення крадіжки, але до винесення вироку за неї, Власенко брав участь 
у грабежі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За ч. 2 ст. 186 КК 
України його засуджено до п'яти років позбавлення волі. Остаточне покарання, 
яке реально має відбувати Власенко за сукупністю вчинених ним злочинів, 
визначено вигляді п'яти років шести місяців позбавлення волі. Чи правильно 
суд призначив Власенку остаточне покарання? 

Задача 14.  За ч. 2 ст. 185 КК України Найденка було засуджено за 
крадіжку, 
вчинену за попередньою змовою групою осіб, до чотирьох років позбавлення 
волі. Під час відбування покарання встановлено, що після першої крадіжки, але 
до винесення вироку за неї, він вчинив крадіжку, якою потерпілому було 
завдано значної шкоди. За ч. З ст. 185 КК України Найденка засуджено до п'яти 
років позбавлення волі. На момент винесення другого вироку Найденко відбув 
половинустроку, призначеного за першим вироком. 

Якими правилами слід керуватись при призначенні покарання Найденку в 
другому вироку? Сформулюйте фрагмент резолютивної частини другого 
вироку, обравши при визначенні остаточного покарання найбільш суворий з 
можливих його варіантів. 

Задача 15.  За ч. 1 ст. 122 КК України Мацепурка було засуджено до 
трьох років обмеження волі. Через 1 рік після відбуття покарання встановлено, 
що до винесення вироку він вчинив крадіжку з проникненням у приміщення і 
шахрайство. 

Розглянувши справу, суд засудив Мацепурка за ч. 3 ст. 185 КК України до 
5 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 190 КК України — до штрафу в розмірі  100 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян і з урахуванням попереднього 
вироку остаточно визначив Мацепурку до відбування покарання у виді 
позбавлення волі на строк шість років. Чи правильно призначено покарання 
Мацепурку? 

 
Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування 

Семінарське заняття (2 години) 
1. Звільнення від відбування покарання: 
а) з випробуванням; 
б) з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 7 

років; 
в) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років; 
г) у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку; 
2. Умовно-достроково звільнення від відбування покарання. 
3. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. 
4. Звільнення від покарання за хворобою. 
Задача 1. Окунь був притягнений до кримінальної відповідальності за ст. 

115 КК України. Під час відбування покарання у нього відбувся інсульт, що 



 
 
призвів до паралічу. Адвокат Окуня поставив питання про звільнення від 
покарання за хворобою за ст. 84 КК України, оскільки обвинувачений втратив 
суспільну небезпеку. 

Яке рішення слід прийняти? 
Задача 2. Стосовно Морозової йшло слідство за ч. 1 ст. 296 КК України. 

Проте слідчий, який вів її справу, раптово помер, а сама кримінальна справа 
випадково потрапила в купу матеріалів, підготовлених до здачі в архів, куди її і 
було передано. 

Опісля того, через два роки і шість місяців при перевірці архіву справа 
була випадково виявлена. 

Як слід вирішити справу? 
Задача 3. Григорчук вчинив хуліганство, пов'язане з опором 

представнику влади, у віці 17 років і 10 місяців, за що був засуджений через 
чотири місяці за ч. З ст. 296 КК України до трьох років позбавлення волі. Після 
відбування двох років адміністрація представила його до заміни покарання 
м'якшим. Суд ухвалив рішення замінити невідбутий термін в один рік 
позбавлення волі виправними роботами с і роком на один рік шість місяців. 

Чи мала право адміністрація представити Шалавіна до заміни покарання 
м'якшим? Чи мав право суд ухвалити таке рішення? 

Задача 4. Пушкар був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за 
ч. З ст. 296 КК України. Через 2 роки 11 місяців і 5 днів він був умовно-
достроково звільнений від відбування покарання, а через рік і двадцять днів 
знову вчинив хуліганство. 

Як потрібно кваліфікувати дії Пушкаря? 
Задача 5. Військовослужбовці Сало і Мило відбували покарання у 

вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні. В результаті нещасного 
випадку вони отримали поранення. За висновком медичної комісії обидва вони 
визнані непридатними до служби в армії. Комісія визнала Сала інвалідом 2-ої 
групи, а Мила інвалідом 3-ої групи. 

Чи можуть вони відбувати призначене покарання? 
Задача 6. Пилипенка засуджено місцевим судом за необережне тяжке 

тілесне ушкодження до обмеження волі на строк два роки із звільненням від 
відбування покарання з випробуванням. Ухвалою апеляційного суду вирок 
змінено. Із застосуванням ст. 69 КК України Пилипенку призначене покарання 
у виді штрафу. 

Чи відповідає вимогам закону таке рішення апеляційного суду? 
Задача 7.  Місцевим судом Худієва засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 

190 КК України за пособництво в шахрайстві, вчиненому в особливо великих 
розмірах. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять 
років з конфіскацією всього майна, що є його власністю. Розглянувши справу за 
апеляцією засудженого, апеляційний суд встановив, що Худієв уперше вчинив 
злочин, виконував у ньому як співучасник не основну роль, є інвалідом II 
групи, у вчиненому щиро розкаявся. Такі обставини, на думку апеляційного 
суду, свідчать про можливість виправлення засудженого без відбування 
покарання. На підставі цього апеляційний суд вирок місцевого суду змінив, 



 
 
застосувавши щодо Худієва на підставі ст. 75 КК України звільнення від 
відбування покарання з випробуванням. 

Дайте оцінку рішенню апеляційного суду. 
Задача 8.  Вербило і Носов приїхали в сусіднє село, купили вина та 

горілки і цілий день пиячили. Повертаючись додому і наздогнавши Носова, 
Вербило вдарив його по голові малокаліберною гвинтівкою за те, що той 
поїхав, не почекавши його. Коли Носов упав, Вербило спробував вдарити ще 
раз, але йому зашкодив Соловйов. У результаті завданого удару Носову було 
заподіяно тяжке тілесне ушкодження і його визнано інвалідом II групи. 

Місцевим судом Вербила було засуджено: за ч. 1 ст. 263 КК — до 
позбавлення волі на строк три роки; за ч. 1 ст. 296 КК  України— до обмеження 
волі на строк три роки; за ч. 1 ст. 121 КК України і за сукупністю вчинених 
злочинів — до позбавлення волі на строк п'ять років. На підставі ст. 75 КК 
України до нього застосоване звільнення від відбування покарання з 
випробуванням. Застосовуючи таке звільнення, місцевий суд послався на те, що 
Вербило раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем роботи, 
щиро розкаявся, звільнений від раніше займаної посади і що колектив за місцем 
роботи просив не позбавляти його волі. 

Чи обґрунтований висновок місцевого суду про застосування звільнення 
від відбування покарання з випробуванням? 

Задача 9.  Шофер Ласковець допустив грубе порушення правил безпеки 
дорожнього руху. Перебуваючи у нетверезому стані та рухаючись по лівому 
боці дороги зі швидкістю, яка набагато перевищувала дозволену, він збив 
Білика, котрий від завданих йому численних травм помер на місці події. 

За ч. 2 ст. 286 КК України Ласковця засуджено до позбавлення волі на 
строк чотири роки зі звільненням від відбування покарання з випробуванням та 
заборонено керувати транспортними засобами протягом двох років. 
Застосування ст. 75 КК суд обґрунтував тим, що Ласковець раніше не був 
судимий, дії його не мали злісного характеру, а потерпілий переходив дорогу, 
не переконавшись у безпечності руху. 

Дайте оцінку рішенню суду. 
Задача 10.  Логінова було засуджено за ч. 2 ст. 185 КК за крадіжку, 

вчинену за попередньою змовою групою осіб, до позбавлення волі на строк два 
роки зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. Йому був 
встановлений іспитовий строк два роки. У період іспитового строку стало 
відомо, що після вчинення крадіжки, але до винесення вироку за неї, Логінов 
вчинив грабіж. Суд засудив Логінова за ч. 2 ст. 186 КК до позбавлення волі на 
строк п'ять років і, частково приєднавши покарання, призначене за попереднім 
вироком, остаточне покарання призначив у виді позбавлення волі на строк 
шість років. 

Чи правильно вирішив суд? 
Задача  11. Соківця було засуджено за ч. 2 ст. 296 КК України до 

позбавлення 
волі на строк три роки зі звільненням від відбування покарання з 
випробуванням. В період іспитового строку він вчинив крадіжку державного 



 
 
майна і був засуджений за ч. 1 ст. 185 КК України до позбавлення волі на строк 
три роки. 

Яку мінімальну та максимальну міру остаточного покарання може 
призначити суд за сукупністю вироків? В яких межах мало призначатись 
остаточне покарання, коли б за крадіжку Соківця було засуджено до штрафу?
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Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії їх виділення. Коло 
злочинів, в яких можливі стадії їх вчинення. Значення правильного 
встановлення стадії вчиненого злочину. 

Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і 
практичне значення правильності його встановлення. Виявлення наміру 
вчинити злочин. 

Поняття і ознаки готування до злочину. Відмінність готування до злочину 
від виявлення наміру його вчинити. Кваліфікація готування до злочину. 

Поняття і ознаки замаху на злочин. Закінчений і незакінчений замах на 
злочин. Поняття і види непридатного замаху. Відмінність замаху на злочин від 
готування до злочину і від закінченого злочину. Кваліфікація замаху на злочин. 

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Поняття і ознаки 
добровільної відмови. Стадії злочину, на яких можлива добровільна відмова. 
Форми добровільної відмови. Значення добровільної відмови. Підстави і умови 
усунення кримінальної відповідальності при добровільній відмові від вчинення 
злочину. 

Діяльне каяття і його відмінність від добровільної відмови від доведення 
злочину до кінця. 

Поняття співучасті у злочині, її об'єктивні і суб'єктивні ознаки. 
Відмінність співучасті від об'єктивно зв'язаних необережних злочинних діянь, 
від свідомих дій, які  об'єктивно сприяли вчиненню злочину, але суб'єктивно не 
були спрямовані на це, від необережного сприяння умисному злочинові.. 
Значення інституту співучасті. 

Форми співучасті у злочині, критерії і значення їх виділення. 
Характеристика форм співучасті за об'єктивним та суб'єктивним критеріями. 

Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення. 
Поняття виконавця злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. Посереднє виконання злочину. 
Поняття організатора злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що 

Характеризують його діяння. 
Поняття підбурювача злочину, об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. Провокація злочину.  
Поняття пособника злочину, об'єктивні і необ'єктивні ознаки, що 

характеризують його діяння. Інтелектуальне і фізичне пособництво. 
Відмінність пособника від виконавця, організатора і підмовника злочину. 

Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину. 
Кваліфікація діянь співучасників злочину. Вплив обтяжуючих і пом'якшуючих 
ознак вчиненого злочину на відповідальність його співучасників. Обставини, 
що підлягають врахуванню при призначенні покарання співучасникам злочину. 



 
 

Відповідальність співучасників при незакінченому злочині і при невдалій 
співучасті. 

Ексцес виконавця злочину. Види ексцесу. Вплив ексцесу на кримінальну 
відповідальність співучасників злочину. 

Відповідальність за співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом 
Добровільна відмова при співучасті, її особливості і вплив на 

кримінальну відповідальність співучасників злочину. 
Поняття причетності до злочину, її відмінність від співучасті у злочин 
Види причетності до злочину. 
Умови відповідальності за заздалегідь необіцяне переховування злочину 

Потурання злочинові. Поняття потурання злочинові і умови відповідальності за 
цей вид причетності до злочину. 

Поняття і ознаки множинності злочинів. Відмінність множинності 
злочинів від одиночного злочину. Поняття одиночного злочину. Види 
одиночних злочинів їх характеристика. 

Множинність злочинів та конкуренція кримінально-правових норм. 
Кримінально-правове значення множинності злочинів. 

Види множинності злочинів, критерії і значення їх виділення 
Поняття   і   види   повторності   злочинів.   Відмінність   повторності   від 

продовжуваного злочину. Кримінально-правове значення повторності злочину. 
Поняття   і   ознаки   сукупності   злочинів.    Види   сукупності злочинів.      

Кримінально-правове значення сукупності злочинів. 
Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочину. 

Особливий небезпечний рецидив. 
Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння. 
Чинне кримінальне законодавство і наука кримінального права про види 

обставин, що виключають злочинність діяння. 
Необхідна оборона. Поняття необхідної оборони і її значення. Умови 

правомірності необхідної оборони. Уявна оборона і провокація необхідної 
оборони. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки кримінально-караного перевищення 
меж необхідної оборони. 

Затримання злочинця. Умови правомірності затримання злочинця. 
Відповідальність за перевищення меж затримання злочинця. 

Крайня необхідність. Поняття крайньої необхідності і умови її 
правомірності. Відповідальність за перевищення меж крайньої необхідності. 
Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. 

Фізичний або психічний примус. Умови кримінальної відповідальності 
при вчиненні злочину під впливом фізичного або психічного примусу. 

Виконання обов'язкового наказу як обставина, що виключає злочинність 
діяння. Поняття обов'язкового наказу. Умови відповідальності за виконання 
злочинного наказу. 

Діяння, пов'язане з ризиком та його кримінально-правова характеристика. 
Кримінально-правова відповідальність за спричинення шкоди при вчиненні 
діяння, яке пов'язане з ризиком. 



 
 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, 
що виключає злочинність діяння. 

Поняття, підстави і правові наслідки та порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності. 

Види звільнення від кримінальної відповідальності. 
Звільнення від кримінальної відповідальності в зв'язку із дійовим 

каяттям. Правові підстави такого звільнення. 
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням 

винного з потерпілим. 
Звільнення від кримінальної відповідальності із передачею особи на 

поруки колективу підприємства, установи чи організації. Підстави і умови 
застосування цього виду звільнення від кримінальної відповідальності. Особи, 
до яких не застосовується такий вид звільнення від кримінальної 
відповідальності. Підстави і умови притягання переданої на поруки особи за 
вчинений нею злочин до кримінальної відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною 
обстановки. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 
строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення 
перебігу строків давності. Давність притягання до кримінальної 
відповідальності за злочини, за вчинення яких може бути призначено довічне 
позбавлення волі. Незастосування строків давності х і його правова підстава 

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі актів амністії та 
помилування. 

Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів 
державного примусу і заходів громадського впливу. 

Поняття мети покарання. Законодавче визначення мети покарання і її 
практичне значення. Мета покарання за чинним кримінальним законодавством і 
її характеристика. Наука кримінального права про мету покарання. 

Ефективність покарання. Поняття ефективності покарання, її критерії і 
показники. Умови підвищення ефективності покарання, 

Поняття, ознаки і значення системи покарання. 
Види покарань. Класифікація покарань. Основні і додаткові покарання. 

Покарання, що можуть застосовуватися як основні і як додаткові. 
Штраф. Поняття і розміри штрафу. Майно, що може бути вилучене при 

тнені штрафу. Заміна штрафу іншим покаранням. Наслідки злісного ухилення и 
сплаті штрафу. 

Позбавлення військового, спеціального звання рангу, чину або 
кваліфікаційного класу. Підстави і порядок застосування цього покарання. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю. Підстави і умови призначення цього покарання, його строки. 
Відповідальність за невиконання вироку суду про позбавлення права займати 
певні посади або і займатися певною діяльністю. 



 
 

Громадські роботи. Поняття порядок та строки цього виду покарання. 
Виправні роботи. Поняття та строки виправних робіт. Розмір відрахування із і 
заробітку засудженого до виправних робіт. Наслідки ухилення і злісного 
ухилення від відбування виправних робіт без позбавлення волі. 

Службові обмеження для військовослужбовців. Поняття, строки та 
порядок виконання цього виду покарання. 

Конфіскація майна. Поняття конфіскації майна та її види. Умови 
застосування конфіскації майна. Майно, що не підлягає конфіскації. 
Відмінність конфіскації майна як покарання від так званої спеціальної 
конфіскації, стягнення безпідставно придбаного майна та відшкодування 
заподіяної злочином шкоди. 

Арешт як вид покарання. Строки та порядок виконання кримінального 
покарання у вигляді арешту. 

Обмеження волі. Поняття строки та порядок виконання покарання у 
вигляді обмеження волі. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні. Підстави і умови застосування 
даного виду покарання і його строки. 

Позбавлення волі на певний строк. Поняття і строки позбавлення волі при 
призначенні цього виду покарання. 

Довічне позбавлення волі. Порядок та умови застосування цього виду 
покарання. Незастосування покарання у вигляді довічного позбавлення волі 

Загальні засади призначення покарання, їх поняття, зміст Призначенні 
покарання в межах санкції статті закону, яка передбачає відповідальність за 
вчинений злочин і у точній відповідності із Загальною частиною кримінального 
кодексу. Врахування при призначенні покарання характеру і ступеня суспільної 
небезпеки вчиненого злочину та особи винного. 

Види обставин, що пом'якшують і  обтяжують  відповідність  і їх 
характеристика. 

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

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Умови 
такого пом'якшення покарання. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Умови і правила 
призначення покарання за сукупністю злочинів. 

Призначення покарання за сукупністю вироків. Умови і правила 
призначення покарання за сукупністю вироків. 

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 
ув'язнення. 

Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 
Звільнення від відбування покарання з випробуванням та його правові 

наслідки. Порядок та умови застосування цього виду звільнення. Обов'язки, які 
покладаються судом на особу при застосуванні звільнення від відбування 
покарання з випробуванням. Іспитовий строк при звільненні від відбування 
покарання з випробуванням. Застосування додаткових покарань при 
застосуванні цього виду звільнення від відбування покарання. 



 
 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей віком до семи років. Порядок та умови застосування 
цього виду звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк. Підстави та 
порядок його скасування. 

Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 
давності виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх обчислення. 
Зупинення перебігу строків давності. Переривання строку давності. Давність 
виконання обвинувального вироку, відносно осіб яких було засуджено до 
довічного позбавлення волі. Особи, до яких давність виконання вироку не 
застосовується. 

Умовно-дострокове звільнення від покарання Правові підстави, порядок 
та строки його застосування. Застосування покарання відносно осіб, які 
вчинили нові злочини протягом невідбутої частини покарання. 

Заміна невідбутої частини більш м'яким покаранням, умови і порядок їх 
застосування. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років. Порядок та умови застосування цього виду 
звільнення. Підстави та порядок його скасування. 

Звільнення від відбування покарання в зв'язку з хворобою засудженого. 
 
 
Керівник курсу                                                 к.ю.н., доцент Габлей Н.Г. 
 
 


