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1. Теми семінарських занять
ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ
ЗЛОЧИНІВ
Семінарське заняття - 2 години
План:
1. Поняття злочину та його ознаки.
2. Поняття малозначного діяння, закріпленого у ч. 2 ст. 11 КК, для визначення
поняття злочину.
3. Класифікація злочинів та її практичне значення.
4. Відмінність злочину від інших правопорушень.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
«злочин», «ознаки злочину», «склад злочину», «елементи складу злочину»,
«ознаки елемента складу злочину».
Рекомендована література до Теми 3:
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції.
Розділ ІІI Загальної частини.
2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для
студентів юридичних вузів і факультетів.
3. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга
первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с.
ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ
Семінарське заняття – 2 години.
План:
1. Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
2. Види співучасників та їх характеристика.
3. Форми співучасті та їх ознаки.
4. Підстави та межі відповідальності співучасників злочину.
5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.
6. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом.
7. Поняття і види ексцесу виконавця. Його правові наслідки для виконавця.
8. Відповідальність інших співучасників злочину при ексцесі виконавця.
9. Поняття і види причетності до злочину та її правові наслідки.
10. Добровільна відмова при співучасті та її особливість щодо конкретного
виду співучасника.
11. Відповідальність за невдале підбурювання та пособництво.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
«співучасть у злочині», «виконавець (співвиконавець) злочину», «організатор
злочину», «підбурювач злочину», «пособник злочину», «причетність до
злочину», «ексцес виконавця», «група осіб», «організована група», «злочинна
організація».
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Рекомендована література до Теми 9:
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції.
Розділ VII Загальної частини.
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 4 червня 2010
року «Про практику застосування судами кримінального законодавства про
повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки»
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р.
№ 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені
стійкими злочинними об’єднаннями».
4. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга
первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с.
ТЕМА № 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ
ДІЯННЯ
Семінарське заняття – 2 години
План:
1. Поняття, ознаки і види обставин, що виключають злочинність діяння.
2. Поняття та зміст необхідної оборони. Умови її правомірності.
3. Поняття та ознаки перевищення меж необхідної оборони та його правові
наслідки.
4. Уявна оборона. Її ознаки та зміст, умови правомірності. Кримінально-правові
наслідки за заподіяння шкоди у стані уявної оборони.
5. Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності.
Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
6. Крайня необхідність, умови її правомірності. Відмінність від необхідної
оборони.
7. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність
діяння.
8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
«обставини, що виключають злочинність діяння», «необхідна оборона»,
«перевищення меж необхідної оборони», «уявна оборона», «затримання особи,
що вчинила злочин», «крайня необхідність», «фізичний або психічний примус»,
«виконання наказу або розпорядження», «діяння, пов’язане з ризиком»,
«виконання спеціального завдання».
Рекомендована література до Теми 11:
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції.
Розділ VIIІ Загальної частини.
2. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга
первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від від 26.04.2002 р.
«Про судову практику у справах про необхідну оборону»
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи
студентів на семінарських заняттях
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ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на
глибокому знанні чинного кримінального законодавства, теорії та правозастосовної
практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань
переважно ґрунтується на знанні чинного кримінального законодавства, теорії та
правозастосовної практики.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види
завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо;
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні
помилки, які потребують подальшого усунення.
Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

