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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» – вивчення системи кримінального права України та зарубіжних країн 
(Великої Британії, Росії, США, Франції, ФРН та ін.), принципів її побудови, основних кримінально-правових інститутів цих країн, а також 
практики застосування законодавчих приписів та положень інших джерел кримінального права; формування юридичного мислення, знань, 
умінь та навичок, що ґрунтуються на засадничих положеннях кримінального законодавства України та окремих зарубіжних країн, із 
використанням методів порівняльно-правового аналізу, догматичного, структурно-системного аналізу та ін.  

Основними цілями навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» є ознайомити студентів з необхідними джерелами 
кримінального права; сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними.  

Мова навчання – українська. 
Статус навчальної дисципліни – обов’язкова навчальна дисципліна. 
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Передумови для вивчення дисципліни. Теорія держави та права. 
 

 
2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
У процесі реалізації програми дисципліни «Порівняльне кримінальне право» формуються наступні компетентності із передбачених 

освітньою програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності 
ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел за допомогою використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  
ЗК 8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена громадянського суспільства, усвідомлювати цінність принципів сталого 

розвитку та верховенства права, захисту прав і свобод людини. 
ЗК 9. Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень у сфері права.  
Спеціальні (фахові) компетентності  
ФК 4. Розуміння способів захисту національних інтересів власної держави за допомогою міжнародно-правових інструментів. 
ФК 5. Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних проблем у сфері міжнародного права, порівняльного 

правознавства, національного права, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень.  
ФК 6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав. 
ФК 9. Знання у сфері порівняльного правознавства; розуміння ролі порівняльного цивільного права, порівняльного кримінального 

права,  порівняльного конституційного права, порівняльного судового права для сучасного правозастосування у відповідній сфері. 
 

Навчальна дисципліна «Порівняльне кримінальне право» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), 
передбачених освітньою програмою: 

РН 2. Демонструвати знання норм матеріального та процесуального національного та зарубіжного права (конституційного, цивільного, 
кримінального, адміністративного). 

РН 5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародного права та міжнародних відносин при вирішенні типових 
практичних завдань. 

РН 7. Пояснювати матеріально-правові та процесуальні особливості розгляду справ міжнародними судовими органами. 
РН 8. Демонструвати знання щодо захисту прав та законних інтересів фізичних осіб у міжнародній, іноземних та вітчизняній 

національних юрисдикціях. 
РН 9. Аналізувати джерела міжнародного публічного права, джерела права у правових системах сучасного світу, джерела 

міжнародного приватного права. 
РН 11. Пропонувати інструменти захисту інтересів України у різних сферах. 
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РН 14. Проводити власні дослідження у сфері міжнародного публічного права, порівняльного правознавства, міжнародного приватного 
права. 

РН 21. Діяти самостійно та у команді, самостійно приймати рішення, бути лідером. 
 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 
Знати: 
– основні поняття, категорії та термінологію національного і зарубіжного кримінального права;  
– теоретичні основи побудови кримінально-правових інститутів у правових системах сучасного світу;  
– особливості джерел та базові положення кримінального законодавства та практики його застосування в Україні і досліджуваних 

зарубіжних країнах. уміти:  
– аналізувати сучасні тенденції розвитку юридичної практики, формулювати й аргументувати свою точку зору щодо спірних питань 

теорії і практики кримінального права України та зарубіжних країн. 
Вміти:  
– всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на відповідних джерелах кримінального права (кодексах, законах, статутах, 

судовій практиці тощо) України та зарубіжних країн;  
– застосовувати приписи законодавства та інших джерел кримінального права про покарання та альтернативні йому заходи 

кримінально-правового впливу;  
– орієнтуватися в підходах до вирішення питань кримінальної відповідальності за окремі види злочинів в Особливій частині 

кримінального права зарубіжних країн.  
Аналіз:  
упорядковувати набуті знання у вигляді реферату, доповіді або есе. 
Оцінювання: 

аргументовано обирати предметні області майбутніх досліджень. 
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3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 
навчання) 

Семестр Обов’язкова / 
вибіркова 

6 180 42/12 28/12 110/ 156 2 3/4 Обов’язкова  

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 
роб. лекц. прак 

сам. 
роб. 

Тема 1. Сучасні кримінально-правові системи. Основні тенденції їх 
розвитку 

18 4 2 12 18 1 1 16 

Тема 2. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн 18 4 2 12 18 1 1 16 
Тема 3. Об’єктивні ознаки злочину за кримінальним правом України та 
ФРН: порівняльно-правовий аналіз 

16 4 4 12 18 1 1 16 

Тема 4. Суб’єкт злочину (злочинного діяння) за кримінальним правом 
України та зарубіжних країн 

18 4 2 12 20 1 1 18 

Тема 5. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України та 
Англії: порівняльно-правовий аспект 

16 4 2 12 22 2 2 18 

Тема 6. Необхідна оборона в кримінальному праві України та 
зарубіжних країн 

18 4 4 12 20 1 1 18 

Тема 7. Поняття та види покарань 20 4 4 12 20 1 1 18 
Тема 8. Поняття “покарання” та види покарань за кримінальним правом 
України та Франції: порівняльно- правовий аналіз 

24 6 2 14 22 2 2 18 

Тема 9. Загальна характеристика Особливої частини кримінального 
права України та США. Кримінальна відповідальність за окремі види 
злочинів (злочини проти власності) за кримінальним правом України та 
США: порівняльно-правовий аналіз 

24 6 2 12 22 2 2 18 

 

Усього годин 
180 42 28 110 180 12 12 156 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ЗАЛІК/ЕКЗАМЕН 
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5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 
Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 
пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 
комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 
6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

 

Назва теми 
Кількість годин 

 
денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Сучасні кримінально-правові системи. Основні тенденції їх розвитку 
1. Поняття кримінально-правової системи, її структура та типи.  
2.Романо-германська кримінально-правова система. Особливості кримінально-
правових систем країн Скандинавії та Латинської Америки.  
3. Англо-американська кримінально-правова система.  
4. Соціалістична кримінально-правова система.  
5. Релігійно-традиційний тип кримінально-правової системи. Особливості 
мусульманського кримінального права.  
6. Основні тенденції розвитку сучасного кримінального права в Україні і світі. 

2 1 

2 Тема 2. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн 
1. Загальна характеристика джерел кримінального права України та зарубіжних 
країн.  
2. Джерела кримінального права в країнах англо-американської правової системи.  
3. Джерела кримінального права в країнах романо-германської правової системи.  
4. Роль шаріату в кримінальному праві країн мусульманської правової системи.  
5. Дія кримінального закону в часі та просторі, принципи його дії. 

2 1 

3 Тема 3. Об’єктивні ознаки злочину за кримінальним правом України та ФРН: 
порівняльно-правовий аналіз 
1. Поняття та зміст об’єктивних ознак злочину за кримінальним правом України та 
ФРН.  
2. Зміст поняття “об’єкт злочину” та його види. Розуміння об’єкта злочину в 
кримінальному праві України та ФРН.  
3. Об’єктивна сторона злочину, її ознаки у вітчизняній кримінально-правовій 

4 1 
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доктрині. Об’єктивний склад діяння за кримінальним правом ФРН.  
4. Суспільно небезпечне діяння (дія та бездіяльність) за кримінальним правом 
України та ФРН.  
5. Суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок у кримінальному праві 
України та ФРН 

4 Тема 4. Суб’єкт злочину (злочинного діяння) за кримінальним правом 
України та зарубіжних країн 
1. Поняття “суб’єкт злочину”, види суб’єктів злочину.  
2. Вік суб’єкта, з якого може наступати кримінальна відповідальність. 
3. Поняття “осудність” і “неосудність”.  
4. Юридичні особи як суб’єкти відповідальності в кримінальному праві України та 
зарубіжних країн. 

2 1 

5 Тема 5. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України та Англії: 
порівняльно-правовий аспект 
1. Поняття “стадії вчинення злочину” за кримінальним правом України. 
2. Особливості регламентації попередньої злочинної діяльності за кримінальним 
правом Англії.  
3. Готування до злочину, його види за КК України. Відмінність готування від 
виявлення умислу. Спонукання до злочину і змова за кримінальним правом Англії.  
4. Замах на злочин. Види замаху за КК України. Відмінність замаху від готування 
до злочину і від закінченого злочину. Особливості визначення критеріїв замаху у 
кримінальному праві Англії.  
5. Караність незакінченого злочину у кримінальному праві України і Англії. 

4 2 

6 Тема 6. Необхідна оборона в кримінальному праві України та зарубіжних 
країн 
1. Поняття “необхідна оборона” та її підстава.  
2. Ознаки необхідної оборони.  
3. Перевищення меж необхідної оборони. 

2 1 

7 Тема 7. Поняття та види покарань 
1. Поняття “покарання” та його ознаки за кримінальним правом України та 
зарубіжних країн.  
2. Мета покарання та її види. Основні теорії покарання.  
3. Система та види покарань.  
4. Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки). 

4 1 

8 Тема 8. Поняття “покарання” та види покарань за кримінальним правом 
України та Франції: порівняльно- правовий аналіз 
1. Поняття “покарання” за кримінальним правом України, мета покарання. 

4 2 
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Особливості визначення покарання за кримінальним правом Франції.  
2. Система покарань за кримінальним правом України та Франції.  
3. Види покарань та їх класифікація (основні та додаткові, загальні та спеціальні, 
строкові та безстрокові) за кримінальним правом України. Види покарань та їх 
критерії (за вчинення злочину, проступку або порушення, основні та додаткові, за 
колом осіб) за кримінальним правом Франції.  
4. Окремі види покарань за кримінальним правом України та Франції: а) 
позбавлення волі; б) штраф.  
5. Особливості законодавчих регламентацій караності юридичних осіб за 
кримінальним правом України та Франції. 

9 Тема 9. Загальна характеристика Особливої частини кримінального права 
України та США. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів 
(злочини проти власності) за кримінальним правом України та США: 
порівняльно-правовий аналіз 
1. Поняття та побудова Особливої частини кримінального права України та США.  
2. Особливості регламентації кримінальної відповідальності за злочини проти 
власності за кримінальним правом України та США.  
3. Крадіжка та грабіж за КК України. Кримінальна відповідальність за крадіжку та 
грабіж за кримінальним правом США.  
4. Покарання за злочини проти власності у кримінальному праві України та США. 

6 2 

 Всього 28 12 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Порівняльне кримінальне право» включається: 
1. Обов’язкове знайомство з науковою літературою відповідно зазначених у програмі тем. 
2. Внесення до конспекту розгорнутого плану відповіді на встановлені питання до кожного семінарського заняття, згідно програми 

курсу. 
3.Обов’язкове конспектування матеріалів до тем, винесених на самостійний розгляд студентів, згідно тематичного плану дисципліни. 
4. Підготовка та виконання реферату/доповіді/есе. 
5. Пошукова робота з Інтернет-ресурсами. 
6. Підготовка до семестрового контролю.  
7. Підготовка до заліку та екзамену. 
 

Виконуючи самостійну роботу, студент знайомиться з рекомендованою в робочій програмі курсу літературою, яку він бере в бібліотеці 
чи в Інтернет ресурсах. Прочитані матеріали студент акумулює у власному конспекті у вигляді коментарів та нотаток до кожного пункту 
плану семінарського заняття та до окремих тем, винесених в робочій програмі на самостійне ознайомлення.  
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Конспект із виконаним завданням подається викладачу на перевірку під час проведення відповідного семінарського заняття, або в інший, 
визначений викладачем час.  

Загальний підсумок самостійної роботи з вивчення курсу студент показує під час екзаменаційної консультації.  
Питання з кожної теми, які треба розглянути та законспектувати, вказані у таблиці. 

 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 
№ з/п  

Назва теми 
Кількість годин 

 
денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Сучасні кримінально-правові системи. Основні тенденції їх розвитку 
Законспектувати особливості систем кримінального права:  
1) романо-германської (континентальної); 
2) англосаксонської (неконтинентальної); 
3) системи релігійного права. 

12 16 

2 Тема 2. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн 
Законспектувати: 
1. Відмінна риса кримінального права Англії 
2. Огляд Зводу законів США "Злочин і кримінальний процес" 

3. Законодавство як джерело кримінального права Австралії  
4. Міжнародні угоди як джерело кримінального права Франції  

12 16 

3 Тема 3. Об’єктивні ознаки злочину за кримінальним правом України та ФРН: 
порівняльно-правовий аналіз 
Законспектувати: 
1. Що в кримінальному праві України визначається як об’єкт злочину 
2. Надати визначення об’єктивного складу діяння та розкрити його ознаки 
3. Умов відповідальності за бездіяльність за кримінальним правом України та ФРН 

12 16 

4 Тема 4. Суб’єкт злочину (злочинного діяння) за кримінальним правом України 
та зарубіжних країн 
Законспектувати: 

 особливості встановлення віку фізичної особи, з якого може наступати 
кримінальна відповідальність за сучасним кримінальним правом зарубіжних країн; 

 розкрити зміст поняття осудності та неосудності, критеріїв її встановлення. 

12 18 

5 Тема 5. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України та Англії: 
порівняльно-правовий аспект 
Законспектувати: 
1. Ознаки закінчених злочинів. 
2. Дослідити сутність інституту спонукання та визначити його основні ознаки, за 

12 18 
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якими спонукання відрізняється від підбурювання до злочину, яке є видом співучасті. 
3. Зазначити, що відповідно до чинного КК України (ч. 1 ст. 15) є замахом на злочин. 

6 Тема 6. Необхідна оборона в кримінальному праві України та зарубіжних країн 
Законспектувати: 
1. З’ясувати поняття необхідної оборони за кримінальним правом зарубіжних країн. 
2. Визначити ознаки необхідної оборони в кримінальному праві України. 
3. Що саме вважається перевищенням меж необхідної оборони за кримінальним 
правом України. 

12 18 

7 Тема 7. Поняття та види покарань 
Законспектувати: 

 Основні теорії покарання.  
 Види покарань. 

12 18 

8 Тема 8. Поняття “покарання” та види покарань за кримінальним правом 
України та Франції: порівняльно- правовий аналіз 
Законспектувати: 
 показати, що на відміну від КК України за КК Франції законодавче визначення 
покарання та його цілей; 
 навести визначення поняття “система покарань”, зупинитися на аналізі її ознак за 
кримінальним правом України; 
 розкрити зміст окремих видів покарання – позбавлення волі та штрафу. 

14 18 

9 Тема 9. Загальна характеристика Особливої частини кримінального права 
України та США. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів 
(злочини проти власності) за кримінальним правом України та США: 
порівняльно-правовий аналіз 
Законспектувати: 
 здійснити порівняльний аналіз приписів чинного КК України і відповідних 
положень кримінального законодавства США щодо кримінальної відповідальності за 
злочини проти життя та здоров’я особи; 
 встановити спільні риси та відмінності у регламентації кримінальної 
відповідальності за вказані злочини в Україні та США. 

12 18 

 Всього 110 156 
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8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові 

оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних 
занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та 
відпрацювань.  

50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення заліку/іспиту. 
 

50% 

 

Методи діагностики 
знань (контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне 
повідомлення, індивідуальне опитування; робота у групах; ділова гра, 

розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит 
 

Питання до іспиту 
1. Порівняльне кримінальне право, його предмет, метод, завдання, місце в системі наук.  
2. Сучасні кримінально-правові школи. Основні тенденції їх розвитку.  
3. Кримінально-правова система, її поняття та структура. Різноманітність та типи кримінально-правових систем.  
4. Романо-германська (континентальна) система кримінального права.  
5. Англо-американська система кримінального права.  
6. Традиційно-релігійна (мусульманська) система кримінального права. 8.  
7. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
8. Кримінальний кодекс як джерело кримінального права України та зарубіжних країн.  
9. Прийняття нових КК в пострадянських країнах та Східній Європі.  
10. Джерела кримінального права в країнах англо-американської правової системи.  
11. Джерела кримінального права в країнах романо-германської правової системи.  
12. Джерела кримінального права в країнах мусульманської правової системи.  
13. Дія кримінального закону у часі в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
14. Дія кримінального закону в просторі у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
15. Екстрадиція в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
16. Поняття злочину (злочинного діяння) в кримінальному праві України та зарубіжних країн: способи визначення поняття злочину 

(злочинного діяння).  
17. Поняття злочину (злочинного діяння) в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
18. Поняття злочину (злочинного діяння) в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
19. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика 

та їх порівняльний аналіз.  
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20. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
21. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
22. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії в кримінальному праві країн мусульманської правової системи.  
23. Кримінальний проступок у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
24. Поняття складу злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країн: його зміст, види та значення.  
25. Суб’єкт злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країн: поняття, ознаки, види.  
26. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
27. Поняття та критерії неосудності в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний 

аналіз.  
28. Поняття та критерії неосудності в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
29. Поняття та критерії неосудності в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
30. Поняття обмеженої осудності в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
31. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
32. Поняття та форми вини в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
33. Поняття та форми вини в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.   
34. Поняття та форми вини в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
35. Стадії вчинення злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країн: поняття, види, ознаки.  
36. Готування до злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
37. Поняття та ознаки замаху на злочин у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
38. Види замаху на злочин в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
39. Добровільна відмова в кримінальному праві України та зарубіжних країн: її поняття, ознаки та правові наслідки.  
40. Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
41. Особливості співучасті у злочині за кримінальним правом Англії, США, Франції.  
42. Види співучасників у кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
43. Види співучасників у кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
44. Види співучасників у кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
45. Форми та види співучасті в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
46. Форми та види співучасті в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
47. Форми та види співучасті в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
48. Обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному праві України та зарубіжних країн: поняття, система, окремі види.  
49. Обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
50. Обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
51. Необхідна оборона в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
52. Кримінальна відповідальність за перевищення меж необхідної оборони в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
53. Крайня необхідність у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
54. Поняття покарання в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
55. Мета покарання в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
56. Покарання та його мета в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
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57. Покарання та його мета в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
58. Система покарань у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
59. Види покарань у кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
60. Види покарань у кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  
61. Види покарань у кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  
62. Види покарань у кримінальному праві країн мусульманської правової системи.  
63. Смертна кара в кримінальному праві зарубіжних країн.  
64. Довічне позбавлення волі в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
65. Позбавлення волі на певний строк у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
66. Обмеження волі в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
67. Штраф у кримінальному праві України та зарубіжних країн. Види штрафу.  
68. Конфіскація майна в кримінальному праві України та зарубіжних країн. Її види та особливості призначення.  
69. Позбавлення прав у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  
70. Інші заходи кримінально-правового характеру в кримінальному праві України та зарубіжних країн: поняття, види, відмежування від 

покарання.  
71. Види покарань (інших заходів кримінально-правового характеру) щодо юридичних осіб.  
72. Інститут пробації та її характеристики в кримінальному праві Англії, США, Франції.  
73. Система Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  
74. Система Особливої частини кримінального права країн англо-американської правової системи.  
75. Система Особливої частини кримінального права країн романо-германської правової системи. 

  

 
9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 
Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 
відсоток 

оцінювання 
Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 
робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 
час практичних занять 

 
25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  
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1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 
питань), що виноситься на самостійне 
вивчення 

-//- 
Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 
занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 
текстів тощо  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 
1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 
тематикою  

Відповідно до 
розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  
10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 
підготовка наукових публікацій, участь у 
роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- 
Обговорення результатів проведеної роботи під час 
аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 
та круглих столів. 

 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 
Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 
Всього балів  100 

 

Заочна форма навчання 
Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 
виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 
відсоток 

оцінювання 
Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 
розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 
час аудиторних занять 

 
15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  
1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 
Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 
Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 
питань), що виноситься на самостійне 
вивчення 

-//- 
Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 
занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 
текстів тощо  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 
тематикою 

Відповідно до 
графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 
час ІКР 

 
5 

                                                                 
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 
підготовка наукових публікацій, участь у 
роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 
ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 
Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 
Всього балів підсумкової оцінки 100 

 
10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 
Рівень знань оцінюється:  
- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 
семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 
завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 
роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 
термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 
семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 
проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 
допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 
науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 
навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 
конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 
навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 
необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 
навчальним матеріалом. 
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Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 
екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 
82-89 ( 8-9) B Добре 
74-81(6-7) C 
64-73 (5) D Задовільно 
60-63 (4) E 
35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 
1-34 (2) F 

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Андрушко А.В. Кримінальна відповідальність за підміну дитини за законодавством України та окремих держав Європейського 

Союзу: порівняльно-правовий аналіз. Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праць (м. Одеса, 25-26 травня 2018 року). 
Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія». Фенікс, 2018. С. 294-297. 

2. Антипов В.І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: 
правові норми, судКогутич І.І., Конюшин Ю.І. Практикум із курсу «Міжнародне публічне право». Львів: Правничий коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка, 2020. 115 с. 

3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 320 с.  
4. Застосування норм міжнародного гуманітарного (МГП) та міжнародного кримінального права (МКП): навчальні матеріали для 

учасників семінару. Київ: Програма «Нове правосуддя», 2019. 310 с. 
5. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз: 

Монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 232 с. 
6. Кримінальне право зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / Е. Е. Кузьмін ; передмова Є. Л. Стрельцова. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. 96 с. 
7. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., 

перероб. і допов. Харків: Право, 2015. 680 с. 
8. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України: кодекс від 05.04.2001. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
9. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт з навчальної дисципліни “Порівняльне кримінальне 

право” (галузь знань 08, спеціальність 082 “Міжнародне право”, перший (бакалаврський) освітній рівень) для студентів ІІ курсу заочної форми 
навчання міжнародно-правового факультету / уклад.: М. І. Панов, І. О. Зінченко, І. В. Самощенко та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2016. 67 с. 

10. Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришина. Х. : Право, 2012. 272 с. 
11. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: 

комплексне порівняльно-правове дослідження [Текст] : монографія / А. В. Савченко. К. : КНТ, 2007. – 596с.  



16 

12. Станіч В.С. Кримінальний кодекс Французької Республіки / під ред. В.Л. Менчинського. переклад на українську мову К.І. 
Мазуренко. К. : ОВК, 2017. 348 с.  

13. Старовойтова Ю. Г. Загальна частина кримінального права Англії та США: навч. посіб. К.: Атіка, 2012. 104 с. 
14. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми 

гармонізації [Текст] : монографія / М. І. Хавронюк ; Бібліотека кримінального права. - К. : Юрисконсульт, 2006. 1048 с. 
15. Хохлова  І.В.,  Шем’яков О.П. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та відповідях) : Навчальний посібник. К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. 256с. 
Яценко С. С. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав: навч. посіб. Київ: Вид. дім. «Дакор», 2013. 168 с. 

 
Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

1. Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. URL: http://library.nlu.edu.ua 
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://nbuv.gov.ua 
3. Офіційний вебпортал парламенту України «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws  
4. Підручники для студентів онлайн. URL: https://stud.com.ua  

 


