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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі  

«Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої  програми 

навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106/од, від «13» 

липня 2017 р. та відповідних нормативних документів.  

 

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати. 

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують правовий профіль фахівця в області міжнародного права. 

Метою  вивчення дисципліни «Порівняльне кримінальне право» є вивчення 

системи кримінального права України та зарубіжних країн (Англії, США, 

Франції, ФРН та ін.), принципів їх побудови, основних кримінально - правових 

інститутів цих країн, а також практики застосування законодавства  та положень 

основних джерел кримінального права. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є: 
- формування у студентів юридичного мислення, знань, умінь та навичок, 

заснованих на базових положеннях кримінального законодавства України та 

окремих зарубіжних країн, використовуючи методи порівняльно-правового 

аналізу, догматичного, структурно-системного аналізу та ін. 

- виявлення загальних та спільних рис у кримінально-правовому регулюванні 

суспільних відносин в Україні та зарубіжних країнах (Англії, США, Франції, 

ФРН та ін.); 

- усвідомлення унікальності кримінально-правових систем зарубіжних країн, 

зумовлених особливостями історичного розвитку, та водночас їх єдності, що 

ґрунтується на сучасних процесах глобалізації та гармонізації національних 

законодавств кримінального права; 

- набуття студентами навичок у тлумаченні кримінально-правових положень, 

вирішенні питань кваліфікації злочинних діянь та призначення покарань за них. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється 

оволодінню студентами професійними компетентностями: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

- розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів, 

предметної області галузі та професії; базових категорій, юридичних понять; 

- здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

міжнародного права, його місця в загальній системі знань про природу і 

суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій; 
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- здатність застосовувати знання завдань і принципів порівняльного права, а 

також змісту правових інститутів з таких галузей права, як: порівняльне 

конституційне право, порівняльне трудове і соціальне право, порівняльне 

цивільне і цивільне процесуальне право, порівняльне кримінальне і 

порівняльний кримінальний процес. 

- здатність розуміти значення механізмів міжнародно-правового співробітництва 

у авіаційній галузі. 

- здатність надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав, визначати юридичні 

ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних 

ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.; 

- формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і 

національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет 

логічної послідовності та практичної адекватності; 

- виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей 

та принципів функціонування національної і міжнародної правових систем; 

 - демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей національного права; 

міжнародного права; європейського права і права Європейського Союзу. 

- представляти інтереси клієнта у судах України, а також у 

міжнародному комерційному арбітражі та міжнародних судових установах. 

- надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів на національному і міжнародному рівнях у різних правових ситуаціях.  

- на високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню 

точку зору. 

Міждисциплінарні зв’язки  
Навчальна дисципліна «Порівняльне кримінальне право» базується на 

знаннях таких дисциплін як «Римське право», «Історія міжнародного права», 

«Теорія держави і права»,  «Конституційне право України» та є базою для таких 

дисциплін як  «Порівняльне кримінальне процесуальне право», «Міжнародне 

кримінальне право». 

 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля, а саме: 

 - навчального модуля №1 «Порівняльне кримінальне право», який є 

логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 

роботи та аналіз результатів її виконання.  

Окремим другим модулем є Курсова робота (КР), яку студент виконує в 

п’ятому семестрі. Курсова робота є важливою складовою закріплення та 

поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом  в 

процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.  



 Система менеджменту якості. 
Робоча  програма  

навчальної дисципліни  
«Порівняльне кримінальне право» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 15.01.06 - 01-2021 

стор. 6 з 13 
 

 

Модуль №1. «Порівняльне кримінальне право». 

Тема 1.1. Порівняльне кримінальне право, його предмет, метод та 

місце в системі наук. 

Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, 

значення. Мета і завдання курсу “Порівняльне кримінальне право”. Місце в 

системі наук, взаємодія з міжнародним кримінальним правом. Зв’язок з 

іншими навчальними дисциплінами 

Тема 1.2. Поняття порівняльного кримінального права та загальна 

характеристика основних сучасних правових сімей. 

Поняття, методи та цілі порівняльного кримінального права. 

Кримінальне законодавства держав романо-германської сім’ї, англо-

американський сім’ї, мусульманський сім’ї, соціалістичний і 

постсоціалістичний. Сутність порівняльного кримінального права між 

унітарними та федеративними державами, між республіками та монархіями. 

Тема 1.3. Сучасні кримінально-правові системи. Основні тенденції їх 

розвитку. 

Кримінально-правова система, її поняття та структура. Різноманітність та 

типи кримінально-правових систем: романо-германська (континентальна), 

англо-американська, соціалістична, традиційно-релігійна (мусульманська). Їх 

основні риси та особливості. 

Тема 1.4. Джерела кримінального права іноземних держав. 

Джерела кримінального права Німеччини. Співвідношення федерального 

кримінального права і кримінального права земель в Німеччині. Історичний 

розвиток джерел кримінального права Німеччини до її об'єднання. Поняття 

додаткового кримінального права Німеччини. 

Джерела кримінального права Франції. Структура Кримінального 

кодексу Франції. Значення судової практики для кримінального права 

Франції. 

Джерела кримінального права Великобританії. Роль статутного права в 

системі кримінального права Великобританії. Делеговане законодавство в 

системі кримінального права 

Великобританії. Дія кримінального закону в Великобританії. Тлумачення 

кримінального закону в Великобританії. 

Особливості джерел кримінального права США. Поняття «дуалізм 

права» в кримінально-правовій системі США. Роль примірного КК США в 

реформі американського кримінального права. Тлумачення норм 

кримінального закону в США. 

Тема 1.5. Підстави кримінальної відповідальності.  

Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської 

системи права. 

Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної 

системи права. Підстави кримінальної відповідальності у Франції. Підстави 

кримінальної відповідальності в Німеччині. 
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Тема 1.6. Поняття злочину та його види. 

Різновиди поняття злочину в кримінальному праві іноземних держав. 

Класифікація злочинів за кримінальним правом Великобританії. Види 

burglary за кримінальним правом Великобританії. 

Поняття, ознаки та види burglary з кримінального права Великобританії 

та США. Кримінальне законодавство держав Китаю та Японії. Класифікація 

злочинів в кримінальному праві Франції. Класифікація злочинів передбачена 

в кримінальному праві Німеччини. Стадії злочину передбачені в 

кримінальному праві Франції. Види злочину в кримінальному праві  

мусульманських країн. 

Тема 1.7. Поняття, ознаки та класифікація злочинів (злочинних 

діянь) у кримінальному праві України та зарубіжних країн. Склад 

злочину (поняття та ознаки, значення). 

Поняття злочину (злочинного діяння), його ознаки. Способи визначення 

поняття злочину (злочинного діяння). Класифікація злочинів (злочинних 

діянь) та її критерії. Поділ злочинного діяння (кримінального 

правопорушення) на злочин та проступок у країнах романо-германської 

правової системи. Види злочинних діянь за КК Франції: злочин (сrime), 

проступок (delict) та порушення (contraventions). Фелонії (felony) та 

місдимінори (misdemeanor) у країнах англо-американської правової системи. 

Поняття складу злочину, його зміст, види,функції та значення 

Тема 1.8. Стадії вчинення злочину (злочинних діянь) у 

кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

Стадії вчинення злочину (злочинного діяння): поняття,ознаки, види. 

Готування до злочину (злочинного діяння): поняття та ознаки. Замах на 

злочин (злочинне діяння) та його види. Відмежування замаху на злочин 

(злочинне діяння) від готування до злочину (злочинного діяння). Вирішення 

питань караності за готування та замах на злочин (злочинне діяння) за 

законодавством України та зарубіжних країн. 

Тема 1.9. Вина та її форми. 

Поняття та форми вини. Вина як ознака правопорушення. Презумпція 

невинуватості та презумпція вини. Зміст, ступінь та сутність вини.  Проблема 

вини у кримінальному праві України та зарубіжних країнах. 

Тема 1.10. Поняття та відповідальність співучасників за 

кримінальним правом Англії, Франції та США. 

Інститут співучасті у кримінальному праві США, відмінності співучасті у 

злочині за правом штатів. Традиційна класифікація співучасників, їх ролі за 

кримінально-правовою доктриною Англії. Інститут співучасті у злочині за 

кримінальним правом Франції. 

Тема 1.11. Покарання за злочин: види та призначення. 

Поняття та мета покарання передбачені кримінальним правом іноземних 

держав. Класифікація покарань в кримінальному праві іноземних держав. 

Проблема смертної кари в кримінальному праві іноземних держав. 

Загальна характеристика покарання у виді позбавлення волі в 

законодавстві іноземних держав. Види покарань передбачені в кримінальному 
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праві Великобританії. Особливості кримінального покарання неповнолітніх в 

кримінальному праві зарубіжних країн. 

Особливості застосування покарання у віщі позбавлення волі в США.  

Комісії з питань призначення покарання в США. 

Особливості застосування покарання у виді позбавлення волі у Франції. 

Особливості застосування покарання позбавлення волі в Німеччині. 

Тема 1.12. Обставини, що виключають злочинність діяння в 

кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

Поняття та система обставин, що виключають злочинність діяння. 

Необхідна оборона, її законодавче конструювання в кримінальному праві 

різних зарубіжних країн. Крайня необхідність: законодавча регламентація та 

умови правомірності, відповідальність за перевищення її меж. 

Тема 1.13. Загальна характеристика системи Особливої частини 

кримінального права.  

Особлива частина як система кримінально-правових інститутів та норм, що 

визначають поняття та ознаки конкретних видів злочинних діянь і покарань за їх 

вчинення в сучасному кримінальному праві. Поняття, критерії побудови, 

структура та значення Особливої частини. Зв’язок норм Особливої частини з 

нормами Загальної частини.  

Тема 1.14. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів 

(злочинних діянь). 

Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів (злочинних діянь). 

Загальна характеристика, особливості національної кримінально-правової 

регламентації. 

Модуль №2. Курсова робота 

У п’ятому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих 

у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни Порівняльне кримінальне 

право, які використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 

дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. 

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної 

роботи майбутнього фахівця – юриста-міжнародника. Конкретною метою КР є 

розвиток мислення, творчих здібностей студента, набуття первинних навичок 

самостійної роботи, пов’язаних з пошуком, систематизацією існуючих 

документів, формування вмінь аналізувати і критично оцінювати досліджуваний 

науковий і фактичний матеріал. 

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. Час, 

потрібний для виконання КР,  – до 30 годин самостійної роботи 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 

 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять 

(год.) 

Всьо

го 
Лекції 

Практ. 

занят 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

5 семестр 

Модуль №1 «Порівняльне кримінальне право» 

1.1 
Порівняльне кримінальне право, його 

предмет, метод та місце в системі наук 
9 2 2 4 

1.2 

Поняття порівняльного кримінального 

права та загальна характеристика 

основних сучасних правових сімей. 

11 
2 

2 

2 

2 
4 

1.3 
Сучасні кримінально-правові системи. 

Основні тенденції їх розвитку. 
6 2 2 2 

1.4 
Джерела кримінального права іноземних 

держав. 
6 2 2 2 

1.5 Підстави  кримінальної відповідальності. 6 2 2 2 

1.6 Поняття злочину та його види. 6 2 2 2 

1.7 

Поняття, ознаки та класифікація злочинів 

(злочинних діянь) у кримінальному праві 

України та зарубіжних країн. Склад 

злочину (поняття та ознаки, значення). 

13 
2 

2 

2 

2 
5 

1.8 

Стадії вчинення злочину (злочинних 

діянь) у кримінальному праві України та 

зарубіжних країн. 

9 2 2 5 

1.9 Вина та її форми. 6 2 2 2 

1.10 Поняття та відповідальність 

співучасників за кримінальним правом 

Англії, Франції та США. 

11 
2 

2 
2 5 

1.11 Покарання за злочин: види та 

призначення. 
6 2 2 2 

1.12 Обставини, що виключають злочинність 

діяння в кримінальному праві України та 

зарубіжних країн. 

9 2 2 5 

1.13 Загальна характеристика системи 

Особливої частини кримінального права. 
6 2 2 2   

1.14 Кримінальна відповідальність за окремі 

види злочинів (злочинних діянь). 
9 2 2 5 

1.15 Модульна контрольна робота №1 7 - 2 5 

Модуль №2 «Курсова робота» 

2.1 Виконання та захист «Курсової роботи» 30 - - 30 
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Усього за 5 семестр 150 34 34 82 

Усього за навчальною дисципліною 150 34 34 82 

2.2. Курсова робота 

Курсова робота з дисципліни виконується у п’ятому семестрі відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у 

процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

Виконання курсової роботи є важливим етапом у підготовці до виконання 

дипломної роботи майбутнього фахівця юриста-міжнародника.  

Конкретною метою курсової роботи є розвиток мислення, творчих 

здібностей студента, набуття первинних навичок самостійної роботи, пов’язаних 

з пошуком, систематизацією існуючих документів, формування вмінь 

аналізувати і критично оцінювати досліджуваний науковий і фактичний 

матеріал. 

 2.3. Перелік питань для підготовки до екзамену. 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються 

провідним викладачем кафедри відповідно до робочої програми та доповнюється 

до відома студентів. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, 

самостійному вирішенні завдань, роботі з навчальною літературою з історії 

міжнародного права. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

 
3.2. Рекомендована література  
Базова література 

3.2.1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України: 

кодекс від 05.04.2001, редакція від 30.12.2020 [Електронний ресурс] – режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

3.2.2. Лихова С. Я. Порівняльне кримінальне право як навчальна 

дисципліна / С. Я. Лихова // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і 

перпективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні 

порівняльного правознавства" (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 155–

159. 

3.2.3. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних 

держав : навч. посіб. / С. С. Яценко. – К. : Дакор, 2013. – 167 с.. 

3.2.4. Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришина. – 

Х. : Право, 2012. – 272 с. 
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Допоміжна література 

3.2.5. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне 

кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне 

порівняльно-правове дослідження : монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 

2007. – 596 с. 

3.2.6. Есаков Г. А. Уголовно-правовые системы современного мира и их 

типологизация / Г. А. Есаков // Системность в уголовном праве : материалы II 

Рос. Конгресса уголов. права, 31 мая–1 июня 2007 г. – М., 2007. – С. 137–140. 

3.2.7. Лихова С. Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки 

людини за законодавством держав-учасниць Європейського Союзу : монографія 

/ С. Я. Лихова. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 96 с.  

Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.2.8. https://avalon-law.ru/?p=406 

3.2.9.https://web.archive.org/web/20080216204602/http://www.gpoaccess.gov/u

scode/about.html 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  СТУДЕНТОМ 

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

4.1 Методи контролю та схема нарахування балів.  

Оцінювання окремих видів виконаної студентом роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл. 4.1. 

 Таблиця 4.1 

5 семестр 

Модуль №1 Максималь

на кількість 

балів Вид навчальної роботи Маx кількість  

балів 

Робота на практичних заняттях (усна 

відповідь, вирішення тестових завдань, 

вирішення практичних задач) 

70 (сумарна) 

 

 

Увага! Студент допускається до написання модульної контрольної 

роботи №1 лише за умов набрання ним впродовж модуля не менше 

42 балів 

Виконання модульної контрольної 

роботи № 1 18 

Усього за модулем №1 88 

Екзамен 12 

Усього за 5 семестр 100 
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Продовження таблиці 4.1 

5 семестр 

Модуль №2 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

 Виконання та захист курсової роботи 100 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю. 

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 

рейтингових оцінок, у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 

оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості модульного 

контролю,  заноситься також до навчальної картки, залікової книжки  та Додатку 

до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо.   

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з 

дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 

 (Ф 03.02 – 04) 

 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


