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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

Практичне заняття – 2 години 

Вирішити наступні задачі: 
Задача 1 

Неповнолітні Зіновьєв та Астахов вночі у дворі жилого будинку 

намагались здійснити крадіжку колес з автомобіля Нозенка. Почувши у дворі 

підозрілий шелест, Нозенко вийшов на балкон і з 2-го поверху двічі вистрілив з 

мисливської рушниці в напрямку Зіновьєва, наказавши йому при цьому підняти 

руки. Астахов утік, а Зіновьєв підняв руки і почав просити Нозенка не стріляти, 

оскільки він нічого не зробив. Але Нозенко ще двічі вистрілив у Зіновьєва, який 

стояв з піднятими руками, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. 

Визначте: 

- вид обставин, що виключають злочинність діяння в діях Зіновьєва; 

- чи перебував Нозенко в стані необхідної оборони; 

- які ознаки присутні в діях Зіновьєва та Нозенка; 

- чи повинен Нозенко нести кримінальну відповідальність за 

спричинення шкоди здоров`ю Зіновьєва.  

 

Задача 2 
Повертаючись вночі додому, Гармашев повинен був іти через яр. 

Спускаючись туди і побоюючись, що на нього можуть напасти, він розкрив 

складаного ножа. В яру він зустрів Орлова і Прохорова, які йшли з роботи. 

Зіткнувшись з Орловим, Гармашев наніс йому ножем удару у груди, чим 

заподіяв тяжке тілесне ушкодження. Він пояснив свої дії тим, що прийняв 

Орлова і Прохорова за грабіжників, оскільки раніше в цьому місті 

неодноразово були напади на його сусідів та знайомих. 

Визначте: 

- чи є в діях Гармашева обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид обставин, що виключають злочинність діяння в діях Гаршева; 

- чи перебували Гармашев, Орлов в стані необхідної оборони; 

- які ознаки присутні в діях Гармашева та Орлова; 

- чи повинен Гармашев нести кримінальну відповідальність за 

спричинення шкоди здоров`ю Орлова.  

 

Задача 3 

Вночі Сташков почув, що хтось ходить по горищу його будинку. 

Зарядивши рушницю він вийшов на подвір’я і крикнув: “Хто там?” Невідомий 

зіскочив з горища і сховався за рогом будинку, а потім кинувся на Сташкова. 

Останній здійснив постріл з рушниці у бік вистрілив у бік нападника. Від 

отриманого поранення той помер на місці. Вбитим виявився Фенін, 

неодноразово раніше судимий за крадіжки. 

Визначте: 
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- чи є в діях Сташкова обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид цих обставин та їх ознаки; 

- чи повинен Сташков нести кримінальну відповідальність за заподіяння 

смерті Феніна. 

 

Задача 4 
Від’їжджаючи у відпустку, Тарасов для захисту своєї квартири від злодіїв 

приладнав над дверима важку металеву болванку, яка, у разі відкриття дверей, 

падала. За його відсутності у його квартирі став протікати водопровід, в 

наслідок чого були залиті водою три нижні поверхи. У зв’язку із вказаним 

начальник ЖЕК дав вказівку на примусове відкриття квартири для ліквідації 

аварії. Коли слюсар відчинив двері, на його голову впала вказана болванка та 

завдала йому тяжке тілесне ушкодження. 

Варіант. Пристрій спрацював, коли до квартири проникли злодії, які 

намагались її обікрасти. При цьому одному з них було спричинено тяжкі тілесні 

ушкодження, від яких він у лікарні помер. 

Визначте: 

- чи мають місце обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- чи повинен Тарасов нести кримінальну відповідальність за заподіяння 

шкоди здоров`ю слюсаря; 

- чи повинен Тарасов відшкодувати мешканцям залитих квартир 

вартість ремонтних робіт. 

 

Задача 5 
Добровольський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, близько о 

півночі помилково заліз через вікно до будинку Сергеєва, вважаючи, що це 

будинок його знайомої Шовкун. Сергеєв, який також був у нетверезому стані, 

прийняв Добровольського за злодія і почав його бити, нанісши кілька ударів 

дерев’яною підставкою для квітів. Добровольський внаслідок цього отримав 

тяжкі тілесні ушкодження. 

Варіант. Від одержаних травм Добровольський помер через 3 дні в 

лікарні. 

Визначте: 

- чи є в діях Сергєєва обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- як кваліфікувати дії Добровольського; 

- чи повинен Сергєєв нести відповідальність за заподіяння шкоди 

Добровольському. 

 

Задача 6 
Мельянов та Афанасьєв запросили знайомих дівчат Лобову та Шурину на 

квартиру Афанасьєва. Приблизьно о 23 год. біля під`їзду будинку, у якому 

мешкав Афанасьєв, їх зустрів незнайомий їм раніше Остриков, який перебував 

у стані алкогольного сп’яніння, та у цинічній формі запропонував їм вступити з 
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ним у статевий зв’язок, а потім збив з ніг Лобову і почав зривати з неї одяг. На 

крик про допомогу Шуриної прибігли Мельянов і Афанасьєв з молотком. 

Побачив їх Остриков кинув Лобову і намагався втекти, але Мельянов вдарив 

його ногою, а Афанасьев наніс удар молотком по руці. Остриков став чинити 

опір, намагаючись наносити удари кулаками й ногами Афанасьєву та 

Мельянову. Однак ті збили його з ніг та стали бити ногами до поки Остриков 

втратив свідомість За висновком судово-медичної експертизи Остриков 

отримав тяжкі тілесні ушкодження. 

Визначте: 

- чи є в діях Мельянова, Афанасьєва обставини, що виключають 

злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- як кваліфікувати дії Острикова; 

- чи повинні Мельянов, Афанасьєв, Лобова та Шурина нести 

відповідальність за заподіяння шкоди Острикову. 

 

Задача 7 
Альпіністи Сурмілін та Рюмін заблукали в горах. Почався буран, це 

ускладнило орієнтування, і Рюмін звалився у прірву. Він повиснув на мотузці, 

яка зв’язувала його із Сурміліним. Той спробував витягти Рюміна, але не зміг 

цього зробити і перерізав мотузку, побоюючись, що загине разом з Рюміним. 

Рюмін упав на нижню площадку і зламав хребет, залишився інвалідом 1 групи. 

Визначте: 

- чи є в діях Сурміліна обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- як кваліфікувати дії Сурміліна. 

 

Задача 8 
Під час масових безпорядків до кімнати будинку, в якій знаходились 

п’ять військовослужбовців строкової служби, з натовпу перед будинком у вікно 

влетіла граната. Сержант Єфімов схопив її і викинув назад у вікно. Від її 

розриву чотири чоловіки загинуло, а сім – отримали тілесні ушкодження. 

Визначте: 

- чи є в діях Єфімова обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- чи повинен Єфімов нести кримінальну відповідальність за заподіяння 

шкоди життю та здоров`ю громадян. 

 

Задача 9 

Після катастрофи у Чорному морі туристського лайнера багато його 

пасажирів потрапило у воду. На рятувальному плоту, розрахованому на 12 

чоловік, зібралося близько 20, а люди все ще намагались вилізти на нього, 

чіплялись за борти. Матрос Кобрін, який був на плоту, побоюючись, що пліт не 

витримає і перевернеться, відштовхував зайвих людей. Багато з них 

врятуватися не змогли. 
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Визначте: 

- чи є в діях Кобріна обставини, що виключають злочинність діяння; 

- вид та ознаки цих обставин; 

- чи повинен Кобрін нести відповідальність за те, що відштовхував 

людей від плоту. 

 

Задача 10 

Працівники поліції здійснювали затримання двох осіб, які вимагали 

гроші, у момент отримання від потерпілого. Спільники злодіїв, які із-за 

будинку спостерігали за отриманням грошей, спрямували свій автомобіль на 

поліцейських, але тим вдалось ухилитись. Тоді злочинці розвернули автомобіль 

і повторили спробу наїзду на правоохоронців. Співробітники поліції зробили 

кілька попереджувальних пострілів у повітря і злочинці почали втікати. З 

метою їх затримання капітан Тюрін кілька разів вистрілив по колесах 

автомобіля, але одна з куль зрикошетила й влучила одному із злочинців в 

голову, який від отриманого поранення помер на місці пригоди. 

Визначте: 

- чи є в діях працівників міліції обставини, що виключають злочинність 

діяння; 

- правову основу дій Тюріна; 

- чи повинен Тюрін нести відповідальність за заподіяння смерті 

злочинцю. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння тлумачити кримінальний закон щодо 

ознак обставин, які виключають злочинність діяння, навички застосування 

кримінального закону при розмежуванні обставин, що виключають злочинність 

діяння від видів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, від 

малозначного діяння та правопорушення, казусу, визначення підстав та умов 

настання кримінальної відповідальності при перевищенні меж обставин, які 

виключають злочинність діяння. 

Рекомендована література до Теми 11 
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року в чинній редакції. 

Розділ VIIІ Загальної частини. 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від від 26.04.2002 р. 

«Про судову практику у справах про необхідну оборону» 
 

2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 4. СКЛАД ЗЛОЧИНУ 

Семінарське заняття - 2 години 

План: 

1. Поняття складу злочину. Його співвідношення зі злочином як явищем 

реальної дійсності. 

2. Елементи, ознаки складу злочину. 
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3. Види складів злочинів. 

4. Кваліфікація злочинів. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«склад злочину», «елементи складу злочину», «об’єкт, предмет злочину», 
«об’єктивна сторона злочину», «суб’єкт злочину», «суб’єктивна сторона 
злочину», «кваліфікація злочину». 

Рекомендована література до Теми 4:  
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». 

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». 
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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 практичних та семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

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. 

4 

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. 

3 

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. 

2 

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. 

1 

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. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 


