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1. ВСТУП 

 

Навчальна нормативна дисципліна «Кримінальне правозастосування 

(Проблеми призначення покарань)» передбачає опанування теорії, методології і 

методики застосування в практиці судів норм кримінального права України. 

Систематизований виклад положень навчальної дисципліни покликаний сфор-

мувати практичні навички застосування норм кримінального права майбутніми 

юристами у правоохоронній діяльності. 

В правовій державі кримінально-правовим засобам регулювання протидії 

злочинності відводиться ключова роль не тільки в сфері притягнення винних 

осіб до заслуженої відповідальності, а й у наданні правової допомоги громадя-

нам та юридичним особам та забезпеченні їх правової безпеки, захисту прав і 

свобод потерпілих від злочинів особам, а також для того, щоб попередити в 

майбутньому можливість вчинення нових злочинів. 

Під час вивчення курсу «Кримінальне правозастосування (Проблеми при-

значення покарань)» студенти отримують теоретичні знання і практичні навич-

ки з організації діяльності по реалізації законодавчих приписів щодо криміна-

льно-правової політики держави. 

Викладання цього курсу сприяє професійній орієнтації студентів, оскіль-

ки після отримання юридичної освіти перед кожним з них постає проблема в 

обранні конкретної юридичної професії, серед яких традиційно популярною за-

лишається судова діяльність в кримінальних справах. 

Вивчення дисципліни дозволить успішно вирішувати завдання, які поста-

влені перед органами суду, слідства і прокуратури, сприятиме зміцненню за-

конності і правопорядку у всіх сферах суспільного життя, забезпеченню в кри-

мінальних справах прав і законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб. 

У результаті вивчення дисципліни «Кримінальне правозастосування 

(Проблеми призначення покарань)» студенти повинні 

вміти: 

- правильно тлумачити та застосовувати у практичній діяльності закони 

та інші нормативно-правові акти, що регламентують призначення покарань;  

- правильно застосовувати загальні засади призначення покарання;  

- застосовувати кримінально-правові норми в процесі юридичної діяльно-

сті з урахуванням особливостей звільнення неповнолітніх від відбування пока-

рання з випробуванням, із застосуванням примусових заходів виховного харак-

теру, звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та відбування 

покарання у зв'язку із закінченням строків давності, умовно-дострокового зві-

льнення неповнолітніх від відбування покарання.  

- характеризувати загальну систему та окремі види покарань за суб’єктом, 

за строками, залежно від порядку призначення покарання.. 

вміти застосовувати правила призначення більш суворого покарання, ніж 

передбачене відповідними статтями Особливої частини КК за вчинений злочин. 

- розуміти правову природу та мати практичні навички застосовування 

кримінально-правових норм в процесі юридичної діяльності з урахуванням 

особливостей погашення та зняття судимості неповнолітніх. 
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знати: 

- положення чинного кримінального законодавства стосовно призначення 

покарань; 

- поняття покарання та його цілі, основні ознаки покарання; 

- обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання; 

- підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено 

відповідною статтею Особливої частини КК; 

- поняття, цілі і види примусових заходів медичного характеру, а також та 

коло осіб, до яких вони застосовуються. 

- правову природу особливостей кримінальної відповідальності неповно-

літніх та видів покарань, щодо неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні 

злочину 

Відомо, що вивчення дисципліни тільки за конспектами лекцій недостат-

ньо. Засвоєння матеріалу може бути досягнуто на основі систематичної роботи 

з навчальною та нормативно-правовою літературою. Конспект полегшує розу-

міння і засвоєння матеріалу підручника. Він указує, що в підручнику є найваж-

ливішим і дає додаткову інформацію.  

Тому перед кожною лекцією рекомендується проглянути конспект попе-

редньої лекції, а після того, як лектор закінчить викладання розділу дисципліни, 

варто проробити його за конспектом та за підручником. У цьому випадку на-

вчальна дисципліна засвоюється настільки глибоко, що перед контрольними за-

ходами залишається лише закріпити знання. 

Заняття проводяться на основі раціонального поєднання активних форм і 

методів навчання з практичною направленістю. Значна частина занять прово-

диться в формі практичних вправ, за результатами яких слухачі складають не-

обхідні юридичні документи. 

Поряд з цим слухачі проводять самостійні дослідження з кожної теми, за 

результатами яких готують і захищають реферативні повідомлення. Вивчення 

спеціального курсу «Кримінальне правозастосування (Проблеми призначення 

покарань)» закінчується заліком. 

 
 

2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Стандарт поширюється на кафедру кримінального права та кримінології 

НГУ, що здійснює викладання дисципліни «Кримінальне правозастосування 

(Проблеми призначення покарань)».  

Стандарт встановлює: 

– компетенції, що має опанувати спеціаліст і магістр, які навчаються на базі 

ОПП бакалавра; 

– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні ком-

петенції; 

– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 

– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 

форми навчання; 

– форму підсумкового контролю; 
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– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 

– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 

– вимоги до засобів діагностики. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-

ків вищих навчальних закладів. 

 

 

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

3.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. 

3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів. 

3.3. СВО НГУ НМЗ-09 «Організація видання інформаційно-методичного 

забезпечення навчального процесу»/ Упоряд.: В.О. Салов, О.І. Додатко, Т.О. 

Письменкова, О.Н. Єльченко – Дніпропетровськ: Національний гірничий уні-

верситет, 2009. - 60 с. 

3.4. СВО НГУ НМЗ-05 «Нормативно-методичне забезпечення навчально-

го процесу» / Упоряд.: В.О. Салов, Г.В. Журавльов, О.М. Кузьменко, В.О. На-

заренко, А.В. Небатов, Т.Г. Николаєва, В.І. Прокопенко, Є.М. Шляхов. – Дніп-

ропетровськ.: Національний гірничий університет, 2005. – 139 с. 

 

 

4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП 2 «Теорія держави і права» 

ПП 5 «Організація судових та правоохоронних органів» 

ПП 19 Кримінальний процес 

 

 

5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 3,5 кредити ECTS (126 академічні години). 

Аудиторні заняття – 20 академічних годин. 

Самостійна робота – 34 академічні години. 
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6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, 

ТА ТЕМИ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 

М
о
д

у
л

і 

Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 

студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 

А
у
д

и
т
о
р

н
и

й
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

за
г
а
л

ь
н

и
й

 

 

1 2 3 4 5 6 

№ 1 Знати положення чинного кримінального за-

конодавства стосовно призначення покарань; 

правильно тлумачити та застосовувати у 

практичній діяльності закони та інші норма-

тивно-правові акти, що регламентують приз-

начення покарань; знати поняття покарання та 

його цілі, основні ознаки покарання; вміти 

характеризувати загальну систему та окремі 

види покарань за суб’єктом, за строками, за-

лежно від порядку призначення покарання. 

Лекції  

Аудиторні:                    2 год. на тиждень 
Основна мета і функції курсу 

“Проблеми призначення пока-

рань”. Місце і роль курсу 

“Проблеми призначення пока-

рань”в системі юридичної 

освіти. 

Наукове значення курсу 

“Проблеми призначення пока-

рань”. 

Практичне значення курсу 

“Проблеми призначення пока-

рань”. 

Роль курсу “Проблеми приз-

начення покарань” в процесі 

уніфікації та гармонізації 

кримінального права. 

Поняття покарання та його 

мета. Основні ознаки пока-

рання. Джерела національного 

кримінального права. 

Поняття та характеристика 

системи покарань за КК Укра-

їни від 05.04.2001 року. Види 

покарань. 

 

6 

42 60 

2. Класифікація покарань за суб’єктом, за 

строками, залежно від порядку призначення 

покарання. 

Основні та додаткові покарання. 

Загальні покарання.Спеціальні покарання; 

Основні і загальні покарання. 

Змішані покарання. 

Покарання, пов’язані з примусовим трудовим 

впливом на засуджену особу. Покарання, 

пов’язані з примусовим вилученням майна 

або матеріальних засобів засудженого. 

Покарання, пов’язані з позбавленням або 

обмеженням соціальних благ або соціального 

положення, Покарання, пов’язані з ізоляцією 

засудженої особи від суспільства, Термінові 

та безстрокові покарання.  

 

6 

3.Покарання, що вказані в санкції статті КК, 

та такі, що не вказуюють в санкціях статей 

КК. 

Штраф. Позбавлення військового, спеціаль-

ного звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу.  

Позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. Громадські 

роботи. Виправні роботи. Службові обмежен-

ня для військовослужбовців. Конфіскація 

майна. Арешт. Обмеження волі. Тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослуж-

бовців. Позбавлення волі на певний строк. 

Довічне позбавлення волі. 

6 

4. Підстави для призначення більш м'я-

кого покарання, ніж це передбачено відповід-

ною статтею Особливої частини КК. Призна-

чення більш суворого покарання, ніж перед-

бачене відповідними статтями Особливої 

частини КК за вчинений злочин. 

6 
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Обставини, які пом'якшують покарання.  

З'явлення із зізнанням, щире каяття або 

активне сприяння розкриттю злочину. Добро-

вільне відшкодування завданого збитку або 

усунення заподіяної шкоди. Вчинення злочи-

ну неповнолітнім. Вчинення злочину жінкою 

в стані вагітності. Вчинення злочину внаслі-

док збігу тяжких особистих, сімейних чи 

інших обставин. Вчинення злочину під 

впливом погрози, примусу або через матеріа-

льну, службову чи іншу залежність. Вчинення 

злочину під впливом сильного душевного 

хвилювання, викликаного неправомірними 

або аморальними діями потерпілого. Вчинен-

ня злочину з перевищенням меж крайньої 

необхідності. Виконання спеціального за-

вдання з попередження чи розкриття злочин-

ної діяльності організованої групи чи злочин-

ної організації, поєднане з вчиненням злочину 

у випадках, передбачених КК. 

Обставини, які обтяжують покарання. 

Вчинення злочину особою повторно та 

рецидив злочинів. Вчинення злочину групою 

осіб за попередньою змовою. Вчинення 

злочину на грунті расової, національної чи 

релігійної ворожнечі або розбрату. Вчинення 

злочину у зв'язку з виконанням потерпілим 

службового або громадського обов'язку. 

Тяжкі наслідки, завдані злочином. Вчинення 

злочину щодо малолітнього, особи похилого 

віку або особи, що перебуває в безпорадному 

стані. Вчинення злочину щодо жінки, яка 

завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності. Вчинення злочину щодо особи, яка 

перебуває в матеріальній, службовій чи іншій 

залежності від винного. Вчинення злочину з 

використанням малолітнього або особи, що 

страждає психічним захворюванням чи 

недоумством. Вчинення злочину з особливою 

жорстокістю. Вчинення злочину з викорис-

танням умов воєнного або надзвичайного 

стану, інших надзвичайних подій. Вчинення 

злочину загальнонебезпечним способом. 

Вчинення злочину особою, що перебуває у 

стані алкогольного сп'яніння або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних або 

інших одурманюючих засобів. 

 

Контрольна модульна 

робота за розкладом за-

нять  

2 

Разом 28 

№ 2 Знати і розуміти правову природу поняття, 

цілі і види примусових заходів медичного ха-

рактеру, а також та коло осіб, до яких вони 

застосовуються. 

Знати і розуміти правову природу особливос-

тей кримінальної відповідальності неповнолі-

тніх та видів покарань, що застосовуються до 

неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні 

злочину. Мати практичні навички застосову-

вання кримінально-правових норм в процесі 

юридичної діяльності з урахуванням особли-

востей звільнення неповнолітніх від відбу-

вання покарання з випробуванням, із застосу-

ванням примусових заходів виховного харак-

теру, звільнення неповнолітніх від криміналь-

ної відповідальності та відбування покарання 

у зв'язку із закінченням строків давності, умо-

вно-дострокового звільнення неповнолітніх 

від відбування покарання. Розуміти правову 

природу та мати практичні навички застосо-

вування кримінально-правових норм в процесі 

юридичної діяльності з урахуванням особли-

Практичні заняття  

Аудиторні:                      1 год. на тиждень 

1. Призначення покарання за незакін-

чений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. Призначення більш м'якого 

покарання, ніж передбачено законом. Приз-

начення покарання за сукупністю злочинів. 

Призначення покарання за сукупністю 

вироків. Правила складання покарань та 

зарахування строку попереднього ув'язнення. 

Обчислення строків покарання. 

Звільнення від покарання та його відбу-

вання. 

Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. Обов'язки, які покладає суд 

на особу, звільнену від відбування покарання 

з випробуванням. Застосування додаткових 

покарань у разі звільнення від відбування 

основного покарання з випробуванням. 

Правові наслідки 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. 

Умовно-дострокове звільнення від відбуван-

ня покарання. 

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. 

Звільнення від покарання на підставі закону 

України про амністію або акта про помилу-

вання. Амністія. Помилування. Поняття та 

правові наслідки судимості. Строки пога-

шення судимості. Обчислення строків пога-

шення судимості. Зняття судимості. 

3 42 66 



 11 

1 2 3 4 5 6 

востей погашення та зняття судимості непов-

нолітніх. 

2. Поняття та мета примусових заходів 

медичного характеру. Особи, до яких засто-

совуються примусові заходи медичного 

характеру. Поняття та види примусових 

заходів медичного характеру. Надання 

амбулаторної психіатричної допомоги в 

примусовому порядку. Госпіталізація до 

психіатричного закладу із звичайним нагля-

дом.  

3 

3. Госпіталізація до психіатричного закладу 

з посиленим наглядом. Госпіталізація до 

психіатричного закладу із суворим наглядом. 

Продовження, зміна або припинення застосу-

вання примусових заходів медичного харак-

теру. Примусове лікування. Звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуван-

ням примусових заходів виховного характе-

ру. 

3 

4. Види покарань, що застосовуються до 

неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні 

злочину. Особливості призначення покаран-

ня неповнолітнім. Особливості звільнення 

неповнолітніх від відбування покарання з 

випробуванням. Особливості звільнення 

неповнолітніх від покарання із застосуван-

ням примусових заходів виховного характе-

ру. Особливості звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності та відбування 

покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності. Особливості умовно-дострокового 

звільнення неповнолітніх від відбування 

покарання. Особливості погашення та зняття 

судимості неповнолітніх. 

3 

Захист практичного мо-

дуля за розкладом за-

нять  

2 

Разом 14 42  

  Разом з дисципліни 42 84 126 

  Частка  навантаження  0,67  
 

 

 

7. ТЕМИ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Предмет навчальної дисципліни. 

Загальні поняття курсу “Проблеми призначення покарань”. 

 

Основна мета і функції курсу “Проблеми призначення покарань”. Місце і 

роль курсу “Проблеми призначення покарань в системі юридичної освіти. 

Наукове значення курсу “Проблеми призначення покарань”. 

Практичне значення курсу “Проблеми призначення покарань”. 

Роль курсу “Проблеми призначення покарань” в процесі уніфікації та гар-

монізації кримінального права. 

Поняття покарання та його мета. Основні ознаки покарання. Джерела на-

ціонального кримінального права. 

Поняття та характеристика системи покарань за КК України від 

05.04.2001 року. Види покарань. 

 

 

Тема 2. Класифікація покарань. 

 

Класифікація покарань за суб’єктом, за строками, залежно від порядку 

призначення покарання. 
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Основні та додаткові покарання. 

Загальні покарання. Спеціальні покарання; 

Основні і загальні покарання. 

Змішані покарання. 

Покарання, пов’язані з примусовим трудовим впливом на засуджену осо-

бу. Покарання, пов’язані з примусовим вилученням майна або матеріальних за-

собів засудженого. 

Покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням соціальних благ 

або соціального положення, Покарання, пов’язані з ізоляцією засудженої особи 

від суспільства, Термінові та безстрокові покарання.  

Покарання, що вказані в санкції статті КК, та такі, що не вказуюють в са-

нкціях статей КК. 

Штраф. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу.  

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльні-

стю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службові обмеження для військово-

службовців. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження волі. Тримання в дисцип-

лінарному батальйоні військовослужбовців. Позбавлення волі на певний строк. 

Довічне позбавлення волі. 

 

Тема 3. Загальні засади призначення покарання. 

Відповідальність за ухилення від покарання, призначеного вироком суду 

 

Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено 

відповідною статтею Особливої частини КК. Призначення більш суворого по-

карання, ніж передбачене відповідними статтями Особливої частини КК за 

вчинений злочин. 

Обставини, які пом'якшують покарання.  

З'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю зло-

чину. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної 

шкоди. Вчинення злочину неповнолітнім. Вчинення злочину жінкою в стані ва-

гітності. Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи ін-

ших обставин. Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через ма-

теріальну, службову чи іншу залежність. Вчинення злочину під впливом силь-

ного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними 

діями потерпілого. Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхід-

ності. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочин-

ної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчинен-

ням злочину у випадках, передбачених КК. 

Обставини, які обтяжують покарання. 

Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів. Вчинення зло-

чину групою осіб за попередньою змовою. Вчинення злочину на грунті расової, 

національної чи релігійної ворожнечі або розбрату. Вчинення злочину у зв'язку 

з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку. Тяжкі нас-

лідки, завдані злочином. Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого 
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віку або особи, що перебуває в безпорадному стані. Вчинення злочину щодо 

жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Вчинення зло-

чину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності 

від винного. Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що 

страждає психічним захворюванням чи недоумством. Вчинення злочину з осо-

бливою жорстокістю. Вчинення злочину з використанням умов воєнного або 

надзвичайного стану, інших надзвичайних подій. Вчинення злочину загально-

небезпечним способом. Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алко-

гольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших 

одурманюючих засобів. 

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за су-

купністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку поперед-

нього ув'язнення. Обчислення строків покарання. 

Звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов'язки, які по-

кладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. За-

стосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного по-

карання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування покаран-

ня з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням ва-

гітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Звільнення від відбу-

вання покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинува-

льного вироку. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Звільнення від відбу-

вання покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

Звільнення від покарання за хворобою. 

Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або ак-

та про помилування. Амністія. Помилування. Поняття та правові наслідки су-

димості. Строки погашення судимості. Обчислення строків погашення судимо-

сті. Зняття судимості. 

 

Тема 4. Примусові заходи медичного характеру. 

 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Поняття та види примусових заходів медичного характеру. Надання амбулато-

рної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Госпіталізація до психіа-

тричного закладу із звичайним наглядом. Госпіталізація до психіатричного за-

кладу з посиленим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу із суво-

рим наглядом. Продовження, зміна або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру. Примусове лікування. Звільнення від криміналь-

ної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

 



 14 

 

Тема 5. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

 

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину. Особливості призначення покарання неповнолітнім. Особли-

вості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням. 

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням приму-

сових заходів виховного характеру. Особливості звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням 

строків давності. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх 

від відбування покарання. Особливості погашення та зняття судимості непов-

нолітніх. 

 

 

8. ТЕМИ І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Предмет навчальної дисципліни. 

Загальні поняття курсу “Проблеми призначення покарань”. 

 

Основна мета і функції курсу “Проблеми призначення покарань”. Місце і 

роль курсу “Проблеми призначення покарань в системі юридичної освіти. 

Наукове значення курсу “Проблеми призначення покарань”. 

Практичне значення курсу “Проблеми призначення покарань”. 

Роль курсу “Проблеми призначення покарань” в процесі уніфікації та гар-

монізації кримінального права. 

Поняття покарання та його мета. Основні ознаки покарання. Джерела на-

ціонального кримінального права. 

Поняття та характеристика системи покарань за КК України від 

05.04.2001 року. Види покарань. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

 

Тема 2. Класифікація покарань. 

 

Класифікація покарань за суб’єктом, за строками, залежно від порядку 

призначення покарання. 

Основні та додаткові покарання. 

Загальні покарання.Спеціальні покарання; 

Основні і загальні покарання. 

Змішані покарання. 

Покарання, пов’язані з примусовим трудовим впливом на засуджену осо-

бу. Покарання, пов’язані з примусовим вилученням майна або матеріальних за-

собів засудженого. 

Покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням соціальних благ 
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або соціального положення, Покарання, пов’язані з ізоляцією засудженої особи 

від суспільства, Термінові та безстрокові покарання.  

Покарання, що вказані в санкції статті КК, та такі, що не вказуюють в са-

нкціях статей КК. 

Штраф. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу.  

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльні-

стю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службові обмеження для військово-

службовців. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження волі. Тримання в дисцип-

лінарному батальйоні військовослужбовців. Позбавлення волі на певний строк. 

Довічне позбавлення волі. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

 

Тема 3. Загальні засади призначення покарання. 

Відповідальність за ухилення від покарання, призначеного вироком суду 

 

Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено 

відповідною статтею Особливої частини КК. Призначення більш суворого по-

карання, ніж передбачене відповідними статтями Особливої частини КК за 

вчинений злочин. 

Обставини, які пом'якшують покарання.  

З'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю зло-

чину. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної 

шкоди. Вчинення злочину неповнолітнім. Вчинення злочину жінкою в стані ва-

гітності. Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи ін-

ших обставин. Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через ма-

теріальну, службову чи іншу залежність. Вчинення злочину під впливом силь-

ного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними 

діями потерпілого. Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхід-

ності. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочин-

ної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчинен-

ням злочину у випадках, передбачених КК. 

Обставини, які обтяжують покарання. 

Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів. Вчинення зло-

чину групою осіб за попередньою змовою. Вчинення злочину на грунті расової, 

національної чи релігійної ворожнечі або розбрату. Вчинення злочину у зв'язку 

з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку. Тяжкі нас-

лідки, завдані злочином. Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого 

віку або особи, що перебуває в безпорадному стані. Вчинення злочину щодо 

жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Вчинення зло-

чину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності 

від винного. Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що 

страждає психічним захворюванням чи недоумством. Вчинення злочину з осо-
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бливою жорстокістю. Вчинення злочину з використанням умов воєнного або 

надзвичайного стану, інших надзвичайних подій. Вчинення злочину загально-

небезпечним способом. Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алко-

гольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших 

одурманюючих засобів. 

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за су-

купністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку поперед-

нього ув'язнення. Обчислення строків покарання. 

Звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов'язки, які по-

кладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. За-

стосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного по-

карання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування покаран-

ня з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням ва-

гітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Звільнення від відбу-

вання покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинува-

льного вироку. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Звільнення від відбу-

вання покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

Звільнення від покарання за хворобою. 

Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або ак-

та про помилування. Амністія. Помилування. Поняття та правові наслідки су-

димості. Строки погашення судимості. Обчислення строків погашення судимо-

сті. Зняття судимості. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

 

Тема 4. Примусові заходи медичного характеру. 

 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Поняття та види примусових заходів медичного характеру. Надання амбулато-

рної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Госпіталізація до психіа-

тричного закладу із звичайним наглядом. Госпіталізація до психіатричного за-

кладу з посиленим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу із суво-

рим наглядом. Продовження, зміна або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру. Примусове лікування. Звільнення від криміналь-

ної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

Розв'язання ситуаційних задач. 
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Тема 5. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

 

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину. Особливості призначення покарання неповнолітнім. Особли-

вості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням. 

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням приму-

сових заходів виховного характеру. Особливості звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням 

строків давності. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх 

від відбування покарання. Особливості погашення та зняття судимості непов-

нолітніх. 

 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Мета виконання індивідуального завдання полягає у глибокому самостій-

ному вивченні кримінально-правових відносин щодо призначення покарань 

винним особам за вчинення злочинів, чинного законодавства в сфері юридичної 

діяльності по призначенню покарань за вироком суду. 

Вміння самостійно працювати допоможе глибше засвоїти навчальний ма-

теріал, навчить користуватися навчальною і науковою літературою, законодав-

чими та іншими нормативними актами, надасть можливість набути навичок 

вживати юридичну термінологію та освоїти правову культуру, використовувати 

одержані знання при вивченні різних галузей права і в майбутній практичній 

діяльності. 

Для успішного виконання роботи студенту необхідно вивчити законодав-

чий та інший нормативний матеріал, який стосується даної теми. 

Також, під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, 

наведені в навчальній програмі рекомендовані на лекціях, а також підручники 

та іншу наукову і науково-практичну літературу. 

Викладення питань має бути всебічним і повно висвітлювати поняття та 

принципи призначення покарань, види покарань в залежності від різних ознак 

класифікації, складові призначення покарань та звільнення від покарання або 
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від його відбуття та інше. Також треба приділити увагу питанню статусу засу-

джених осіб та його впливу на обрання судом виду та міри покарання. Якщо з 

якогось питання в юридичній науці існують різні погляди, студенту треба наве-

сти їх з рівночасним викладенням власної позиції. 

Робота має бути написана самостійно. Викладення поставлених в роботі 

питань не можна замінювати списуванням матеріалу з підручника чи інших 

джерел. Подібні роботи рецензуванню не підлягають. 

При посиланнях на закони та інші нормативні акти треба вказувати стат-

тю або пункт цього акту, його повну назву, дату видання, орган яким видано 

(затверджено) акт; джерело, в якому цей акт опубліковано. Наприкінці роботи 

навести список використаних нормативних актів та літератури. 

Робота повинна мати: 

а) відповідні відомості про студента, що її виконав, титульний лист; 

б) план із наданням номера варіанту та змісту завдання; 

в) номери сторінок; 

г) список використаних джерел; 

д) дату виконання та особистий підпис. 

Обсяг роботи має складати 10-15 сторінок печатного тексту формату А-4. 

Робота має бути подана на кафедру не пізніше ніж за 15 днів до початку 

чергової екзаменаційної сесії. 

Роботи, що не відповідають вимогам, а також у випадках, коли індивідуа-

льне завдання повертається студенту для виправлення помилок, нова робота 

повинна представлятись для перевірки разом з поверненою. 

Зауваження рецензента повинні бути виправлені до початку заліку. 

 

Варіант № 1 

Поняття покарання та його мета; 

Основні та додаткові покарання; 

Обставини, які обтяжують покарання; 

Розв'язання ситуаційних задач. 
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Варіант № 2 

Основні ознаки покарання; 

Покарання, пов’язані з ізоляцією засудженої особи від суспільства; 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Варіант № 3 

Поняття та характеристика системи покарань за КК України від 

05.04.2001 року; 

Спеціальні покарання; 

Поняття та правові наслідки судимості; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Варіант № 4 

Види покарань за КК України від 05.04.2001 року; 

Основні і загальні покарання; 

Обставини, які пом'якшують покарання; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Варіант № 5 

Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року; 

Змішані покарання; 

Амністія і помилування; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Варіант № 6 

Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року за суб’єктом; 

Покарання, пов’язані з примусовим вилученням майна або матеріальних 

засобів засудженого; 

Обчислення строків покарання; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Варіант № 7 

Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року за строками; 

Покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням соціальних благ 

або соціального положення; 

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

Розв'язання ситуаційних задач. 
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Варіант № 8 

Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року залежно від по-

рядку призначення покарання; 

Покарання, пов’язані з примусовим трудовим впливом на засуджену осо-

бу; 

Особливості призначення покарання неповнолітнім; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Варіант № 9 

 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру; 

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

Особливості погашення та зняття судимості неповнолітніх; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Варіант № 10 

 

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину; 

Звільнення від покарання та його відбування; 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру; 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Номер  варіанту вибирається по номеру залікової книжки:  

 

1,11,21,31,41,- №1 

2,12.22,32,42, - №2 

3,13,23, 33, 43, - №3 

4,14, 24.34, 44,54, - №4 

5,15,25,35, 45, - №5 

6,16,26, 36, 46, - №6 

7,17,27, 37, 47,- №7 і т.д. 

 

10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни «Проблеми 

призначення покарань» проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

окремому завершеному етапі освітньо-кваліфікаційних рівнів – спеціаліст і ма-

гістр. 
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Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, ви-

значеного навчальною програмою у наступних формах і в такі терміни: 

 

Курс Семестр Форма контролю 

V 9 Залік 

 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, 

наведених у навчальному посібнику або в методичних рекомендаціях до самос-

тійного вивчення дисципліни або за допомогою спеціальної комп’ютерної про-

грами, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету. 

 

10.1. ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Назвіть основні ознаки покарання. 

2. Види покарань за КК України від 05.04.2001 року. 

3. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року; 

4. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року за суб’єктом; 

5. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року за строками; 

6. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року залежно від 

порядку призначення покарання; 

7. Основні та додаткові покарання; 

8. Загальні покарання; 

9. Додаткові покарання; 

10. Основні покарання; 

11. Спеціальні покарання; 

12. Основні і загальні покарання; 

13. Змішані покарання; 

14. Покарання, пов’язані з примусовим трудовим впливом на засуджену 

особу; 

15. Покарання, пов’язані з примусовим вилученням майна або матеріаль-

них засобів засудженого; 

16. Покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням соціальних благ 

або соціального положення; 

17. Покарання, пов’язані з ізоляцією засудженої особи від суспільства; 

18. Термінові та безстрокові покарання; 

19. Покарання, що вказані в санкції статті КК, та такі, що не вказуюють в 

санкціях статей КК; 

20. Штраф; 

21. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або квалі-

фікаційного класу; 

22.Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною дія-

льністю; 

23.Громадські роботи; 

24.Виправні роботи; 

25.Службові обмеження для військовослужбовців; 
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26.Конфіскація майна; 

27.Арешт; 

28.Обмеження волі; 

29.Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

30.Позбавлення волі на певний строк; 

31.Довічне позбавлення волі; 

32.Відповідальність за ухилення від покарання, призначеного вироком 

суду; 

33.агальні засади призначення покарання; 

34.Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбаче-

но відповідною статтею Особливої частини КК; 

35.Призначення більш суворого покарання, ніж передбачене відповідни-

ми статтями Особливої частини КК за вчинений злочин; 

36.Обставини, які пом'якшують покарання; 

37.З'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 

злочину; 

38.Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної 

шкоди; 

39.Вчинення злочину неповнолітнім; 

40.Вчинення злочину жінкою в стані вагітності; 

41.Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи ін-

ших обставин; 

42.Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріаль-

ну, службову чи іншу залежність; 

43.Вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, ви-

кликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого; 

44.Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності; 

45.Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття зло-

чинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчи-

ненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом.; 

46.Обставини, які обтяжують покарання; 

47.Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; 

48.Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою; 

49.Вчинення злочину на грунті расової, національної чи релігійної воро-

жнечі або розбрату; 

50.Вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або 

громадського обов'язку; 

51.Тяжкі наслідки, завдані злочином; 

52.Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, 

що перебуває в безпорадному стані; 

53.Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у 

стані вагітності; 

54.Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службо-

вій чи іншій залежності від винного; 

55.Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що стра-
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ждає психічним захворюванням чи недоумством; 

56.Вчинення злочину з особливою жорстокістю; 

57.Вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного 

стану, інших надзвичайних подій; 

58.Вчинення злочину загальнонебезпечним способом; 

59.Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'янін-

ня або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих 

засобів.; 

60.Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений 

у співучасті; 

61.Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом; 

62.Призначення покарання за сукупністю злочинів; 

63.Призначення покарання за сукупністю вироків; 

64.Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'я-

знення; 

65.Обчислення строків покарання; 

66.Звільнення від покарання та його відбування; 

67.Звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

68.Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування пока-

рання з випробуванням; 

69.Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування 

основного покарання з випробуванням; 

70.Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуван-

ням; 

71.Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до семи років; 

72.Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності виконання обвинувального вироку; 

73.Умовно - дострокове звільнення від відбування покарання; 

74.Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким; 

75.Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років; 

76.Звільнення від покарання за хворобою; 

77.Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або 

акта про помилування; 

78.Амністія; 

79.Помилування; 

80.Поняття та правові наслідки судимості; 

81.Строки погашення судимості; 

82.Обчислення строків погашення судимості; 

83.Зняття судимості; 

84.Поняття та мета примусових заходів медичного характеру; 

85.Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характе-

ру; 

86.Поняття та види примусових заходів медичного характеру; 
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87.Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому поряд-

ку; 

88Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; 

89.Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; 

90.Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.; 

91.Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру; 

92.Примусове лікування; 

93.Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням приму-

сових заходів виховного характеру; 

94.Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, визнаних винни-

ми у вчиненні злочину; 

95.Особливості призначення покарання неповнолітнім; 

96.Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з ви-

пробуванням; 

97.Особливості звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру; 

98.Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідаль-

ності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності; 

99.Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбу-

вання покарання; 

100.Особливості погашення та зняття судимості неповнолітніх. 

 

11. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 

дисципліни в повному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-

ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-

методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 

гірничий університет, 2005. – 138 с.». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 

вигляді типових питань. 

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-

формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 

 

12. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 

мають бути подані у вигляді тестових завдань. 

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через ко-

ефіцієнт засвоєння: 

КЗ = N/P, 

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 

P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 
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«відмінно» -   KЗ > 0,9; 

«добре» -   KЗ = 0,8...0,9; 

«задовільно» -  KЗ = 0,7...0,8; 

«незадовільно» -  KЗ < 0,7. 

 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахову-

вати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-

ціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-

тати від прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 
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1. ВСТУП 

 

Для самостійного вивчення дисципліни «Кримінальне правозастосуван-

ня (Проблеми призначення покарань)» необхідно засвоїти матеріал відповідно 

до навчальної програми дисципліни, яка містить загальні методичні вказівки, 

теми для самостійної роботи, тестові та контрольні запитання, а також перелік 

рекомендованої літератури. 

Самостійна робота – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу 

курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни і фо-

рмуванню навичок для практичного застосування. 

Метою самостійної роботи є вироблення у студентів вміння самостійно 

вивчати матеріал з навчальної дисципліни «Кримінальне правозастосування 

(Проблеми призначення покарань)», аналізувати законодавчі акти та спеціальну 

літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних пи-

тань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення прак-

тичних завдань. При цьому слід пам’ятати, що найбільш точну і об’єктивну ін-

формацію можна отримати при вивченні первинної інформації, а саме нормати-

вно-правових актів, які регулюють діяльність нотаріату в Україні. 

Для підготовки до самостійної роботи студентові пропонується тема, пе-

релік питань, тестові завдання та контрольні питання для самостійного оціню-

вання знань, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літера-

тури можна використовувати інші доступні джерела. Підсумковою формою ко-

нтролю знань є залік, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних 

знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних професійних 

задач. 

В результаті вивчення курсу дисципліни «Кримінальне правозастосуван-

ня (Проблеми призначення покарань)» студенти повинні 

знати систему чинного кримінального законодавства різних країн; осно-

вні напрямки актуальних досліджень в галузі порівняльного правознавства; 

знати положення чинного кримінального законодавства стосовно призначення 

покарань; правильно тлумачити та застосовувати у практичній діяльності зако-

ни та інші нормативно-правові акти, що регламентують призначення покарань; 

знати поняття покарання та його цілі, основні ознаки покарання; вміти характе-

ризувати загальну систему та окремі види покарань за суб’єктом, за строками, 

залежно від порядку призначення покарання. 

вміти: самостійно здійснювати наукові дослідження; грамотно складати 

необхідні кримінально-правові документи. Знати і правильно застосовувати за-

гальні засади призначення покарання; підстави для призначення більш м'якого 

покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини КК; 

вміти застсовувати правила призначення більш суворого покарання, ніж перед-

бачене відповідними статтями Особливої частини КК за вчинений злочин. Зна-

ти обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання. 

Опанування навчальної дисципліни «Кримінальне правозастосування 

(Проблеми призначення покарань)» повинно забезпечити необхідний рівень 

сформованості вмінь. 
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2. ТЕМИ І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Тема 1. Предмет навчальної дисципліни. 

Загальні поняття курсу “Проблеми призначення покарань”. 

 

Основна мета і функції курсу “Проблеми призначення покарань”. Місце і 

роль курсу “Проблеми призначення покарань”в системі юридичної освіти. 

Наукове значення курсу “Проблеми призначення покарань”. 

Практичне значення курсу “Проблеми призначення покарань”. 

Роль курсу “Проблеми призначення покарань” в процесі уніфікації та гар-

монізації кримінального права. 

Поняття покарання та його мета. Основні ознаки покарання. Джерела на-

ціонального кримінального права. 

Поняття та характеристика системи покарань за КК України від 

05.04.2001 року. Види покарань. 

 

 

Тема 2. Класифікація покарань. 

 

Класифікація покарань за суб’єктом, за строками, залежно від порядку 

призначення покарання. 

Основні та додаткові покарання. 

Загальні покарання.Спеціальні покарання; 

Основні і загальні покарання. 

Змішані покарання. 

Покарання, пов’язані з примусовим трудовим впливом на засуджену осо-

бу. Покарання, пов’язані з примусовим вилученням майна або матеріальних за-

собів засудженого. 

Покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням соціальних благ 

або соціального положення, Покарання, пов’язані з ізоляцією засудженої особи 

від суспільства, Термінові та безстрокові покарання.  

Покарання, що вказані в санкції статті КК, та такі, що не вказуюють в са-

нкціях статей КК. 

Штраф. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу.  

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльні-

стю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службові обмеження для військово-

службовців. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження волі. Тримання в дисцип-

лінарному батальйоні військовослужбовців. Позбавлення волі на певний строк. 

Довічне позбавлення волі. 

 

Тема 3. Загальні засади призначення покарання. 

Відповідальність за ухилення від покарання, призначеного вироком суду 

 

Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено 
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відповідною статтею Особливої частини КК. Призначення більш суворого по-

карання, ніж передбачене відповідними статтями Особливої частини КК за 

вчинений злочин. 

Обставини, які пом'якшують покарання.  

З'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю зло-

чину. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної 

шкоди. Вчинення злочину неповнолітнім. Вчинення злочину жінкою в стані ва-

гітності. Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи ін-

ших обставин. Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через ма-

теріальну, службову чи іншу залежність. Вчинення злочину під впливом силь-

ного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними 

діями потерпілого. Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхід-

ності. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочин-

ної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчинен-

ням злочину у випадках, передбачених КК. 

Обставини, які обтяжують покарання. 

Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів. Вчинення зло-

чину групою осіб за попередньою змовою. Вчинення злочину на грунті расової, 

національної чи релігійної ворожнечі або розбрату. Вчинення злочину у зв'язку 

з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку. Тяжкі нас-

лідки, завдані злочином. Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого 

віку або особи, що перебуває в безпорадному стані. Вчинення злочину щодо 

жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Вчинення зло-

чину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності 

від винного. Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що 

страждає психічним захворюванням чи недоумством. Вчинення злочину з осо-

бливою жорстокістю. Вчинення злочину з використанням умов воєнного або 

надзвичайного стану, інших надзвичайних подій. Вчинення злочину загально-

небезпечним способом. Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алко-

гольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших 

одурманюючих засобів. 

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у 

співучасті. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. 

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за су-

купністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку поперед-

нього ув'язнення. Обчислення строків покарання. 

Звільнення від покарання та його відбування. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов'язки, які по-

кладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. За-

стосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного по-

карання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування покаран-

ня з випробуванням. Звільнення від відбування покарання з випробуванням ва-

гітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Звільнення від відбу-

вання покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинува-

льного вироку. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 
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Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Звільнення від відбу-

вання покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

Звільнення від покарання за хворобою. 

Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або ак-

та про помилування. Амністія. Помилування. Поняття та правові наслідки су-

димості. Строки погашення судимості. Обчислення строків погашення судимо-

сті. Зняття судимості. 

 

Тема 4. Примусові заходи медичного характеру. 

 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. 

Поняття та види примусових заходів медичного характеру. Надання амбулато-

рної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Госпіталізація до психіа-

тричного закладу із звичайним наглядом. Госпіталізація до психіатричного за-

кладу з посиленим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу із суво-

рим наглядом. Продовження, зміна або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру. Примусове лікування. Звільнення від криміналь-

ної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

 

 

Тема 5. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

 

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину. Особливості призначення покарання неповнолітнім. Особли-

вості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням. 

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням приму-

сових заходів виховного характеру. Особливості звільнення неповнолітніх від 

кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням 

строків давності. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх 

від відбування покарання. Особливості погашення та зняття судимості непов-

нолітніх. 

 

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Проблеми призначення покарань» 

 

1. Поняття покарання та його мета; 

2. Основні ознаки покарання; 

3. Поняття та характеристика системи покарань за КК України від 

05.04.2001 року; 

4. Види покарань за КК України від 05.04.2001 року; 

5. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року; 

6. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року за суб’єктом; 

7. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року за строками; 
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8. Класифікація покарань за КК України від 05.04.2001 року залежно від по-

рядку призначення покарання; 

9. Основні та додаткові покарання; 

10. Загальні покарання; 

11. Спеціальні покарання; 

12. Основні і загальні покарання; 

13. Змішані покарання; 

14. Покарання, пов’язані з примусовим трудовим впливом на засуджену особу; 

15. Покарання, пов’язані з примусовим вилученням майна або матеріальних за-

собів засудженого; 

16. Покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням соціальних благ або 

соціального положення; 

17. Покарання, пов’язані з ізоляцією засудженої особи від суспільства; 

18. Термінові та безстрокові покарання; 

19. Покарання, що вказані в санкції статті КК, та такі, що не вказуюють в санк-

ціях статей КК; 

20. Штраф; 

21. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфіка-

ційного класу; 

22.Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 

23.Громадські роботи; 

24.Виправні роботи; 

25.Службові обмеження для військовослужбовців; 

26.Конфіскація майна; 

27.Арешт; 

28.Обмеження волі; 

29.Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 

30.Позбавлення волі на певний строк; 

31.Довічне позбавлення волі; 

32.Відповідальність за ухилення від покарання, призначеного вироком суду; 

33.агальні засади призначення покарання; 

34.Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено від-

повідною статтею Особливої частини КК; 

35.Призначення більш суворого покарання, ніж передбачене відповідними 

статтями Особливої частини КК за вчинений злочин; 

36.Обставини, які пом'якшують покарання; 

37.З'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочи-

ну; 

38.Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шко-

ди; 

39.Вчинення злочину неповнолітнім; 

40.Вчинення злочину жінкою в стані вагітності; 

41.Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших об-

ставин; 

42.Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, 
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службову чи іншу залежність; 

43.Вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, виклика-

ного неправомірними або аморальними діями потерпілого; 

44.Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності; 

45.Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчи-

ненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом.; 

46.Обставини, які обтяжують покарання; 

47.Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; 

48.Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою; 

49.Вчинення злочину на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі 

або розбрату; 

50.Вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або гро-

мадського обов'язку; 

51.Тяжкі наслідки, завдані злочином; 

52.Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що 

перебуває в безпорадному стані; 

53.Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності; 

54.Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи 

іншій залежності від винного; 

55.Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає 

психічним захворюванням чи недоумством; 

56.Вчинення злочину з особливою жорстокістю; 

57.Вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, 

інших надзвичайних подій; 

58.Вчинення злочину загальнонебезпечним способом; 

59.Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або 

у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих 

засобів.; 

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

співучасті; 

61.Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом; 

62.Призначення покарання за сукупністю злочинів; 

63.Призначення покарання за сукупністю вироків; 

64.Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнен-

ня; 

65.Обчислення строків покарання; 

66.Звільнення від покарання та його відбування; 

67.Звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

68.Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з 

випробуванням; 

69.Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основно-

го покарання з випробуванням; 

70.Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням; 
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71.Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жі-

нок, які мають дітей віком до семи років; 

72.Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давно-

сті виконання обвинувального вироку; 

73.Умовно - дострокове звільнення від відбування покарання; 

74.Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким; 

75.Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років; 

76.Звільнення від покарання за хворобою; 

77.Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта 

про помилування; 

78.Амністія; 

79.Помилування; 

80.Поняття та правові наслідки судимості; 

81.Строки погашення судимості; 

82.Обчислення строків погашення судимості; 

83.Зняття судимості; 

84.Поняття та мета примусових заходів медичного характеру; 

85.Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру; 

86.Поняття та види примусових заходів медичного характеру; 

87.Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

88Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; 

89.Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; 

90.Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.; 

91.Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів ме-

дичного характеру; 

92.Примусове лікування; 

93.Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру; 

94.Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину; 

95.Особливості призначення покарання неповнолітнім; 

96.Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробу-

ванням; 

97.Особливості звільнення неповнолітніх від покарання із застосуванням при-

мусових заходів виховного характеру; 

98.Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та 

відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності; 

99.Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування 

покарання; 

100.Особливості погашення та зняття судимості неповнолітніх; 
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