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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Мова викладання
українська українська

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
08 право

(шифр і назва)

Вид дисципліни
вибірковаСпеціальність

081 Право
Модулів –2

Освітня програма
Право

(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів –2 2

Семестр

Загальна кількість годин –
150

3  3

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 
самостійної роботи
здобувача –

Рівень вищої освіти:
 Другий (магістерський)

24 год.

Практичні, семінарські

26 год
Лабораторні

                 год
Самостійна робота

100 год
Індивідуальні завдання:

0 год.
Вид контролю:

залік залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право» є ознайомлення
здобувачів вищої освіти із компаративним аспектом сучасних правових систем світу; забезпечення
на  грунті  отриманих  знань  усвідомлення  про  перспективи  і  тенденції  розвитку  сучасного
кримінального права України; випрацювання навичок здійснення порівняльно-правового аналізу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльне кримінальне право» є: 

1. Виявлення загальних рис та відмінностей норм кримінального права України та зарубіжних 
країн;

2. Засвоєння особливостей формулювання кримінально-правових дефініцій, норм та інститутів в 
цих країнах.

3. Набуття студентами навичок у тлумаченні кримінально-правових положень, вирішенні питань 
кваліфікації злочинних діянь та призначенні покарань за них.

4. Засвоєння перспектив та основних напрямків гармонізації кримінального права України та країн 
європейського простору

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої  програми
формуються програмні компетентності:

ІК:  ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ФК: 
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і  проблем, у
тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.
 СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему
України. 
СК3.  Здатність  аналізувати  та  оцінювати  вплив  Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних
свобод,  а  також  практики  Європейського  суду  з  прав  людини  на  розвиток  правової  системи  та
правозастосування в Україні. 
СК4.  Здатність  оцінювати  взаємодію  міжнародного  права  та  міжнародних  правових  систем  з  правовою
системою України. 
СК5.  Здатність  використовувати  сучасні  правові  доктрини  та  принципи  у  правотворчості  та  в  процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.
 СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. 
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 
СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної
незалежності та відповідальності правника.
 СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією. 
СК14.  Здатність  самостійно  готувати  проекти  нормативно-правових  актів,  обґрунтовувати  суспільну
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.



 СК15.  Здатність  самостійно  готувати  проекти  актів  правозастосування,  враховуючи  вимоги  щодо  їх
законності, обґрунтованості та вмотивованості.

3. Передумови вивчення дисципліни

Юридичне аргументування, Принципи та процедури судочинства, Верховенство права

4. Результати навчання за дисципліною

ПРН 1 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та 
механізмів їх правового регулювання.

ПРН 2 Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, 
принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН 3.Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, 
включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та
перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела
та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього 
дослідження, аргументувати висновки

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та
наводити переконливі аргументи.

ПРН 7 Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 
розв’язання.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з 
правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових 
доктрин, цінностей та принципів функціонування права

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 
правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових 
систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи 
та Європейського Союзу

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 
відповідні суспільні відносини.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальна частина навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право».
Тема 1.1. Порівняльне правознавство як галузь правових знань. Методологія порівняльних

досліджень.
Порівняльне  кримінальне  право  як  навчальна  дисципліна:  поняття,  предмет,  методи.

Взаємодія з міжнародним кримінальним правом. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. 
Аналіз  історичних  пам’яток  права,  чинного  зарубіжного  законодавства  та  кримінально-

правової  доктрини,  зміст  і  роль  порівняльного  законодавства.  Вивчення  основних  методів
порівняльного  права.  Основні  правові  сім’ї  та  сучасні  типології  правових  сімей.  Романо-



германська  (континентальна)  кримінальноправова система.  Її  «західна» та  «східна» підсистеми
(гілки).  Групи  романо-германської  кримінальноправової  системи  (французька,  німецька,  італо-
іберійська,  група  країн  пострадянського  простору). Конвенція  про  захист  прав  людини  та
основоположних свобод, а також практики Європейського суду та врахування їх положень у законодавстві
зарубіжних країн.

Тема 1.2.  Основні поняття загальної частини кримінального права країн Європейського
Союзу (поняття кримінального правопорушення (злочину) та покарання).

Категорії  кримінального  права  –  кримінальне  правопорушення,  кримінальний  проступок,
злочин та покарання за законодавством країн Європейського Союзу. Спільні риси у визначенні цих
дефініцій на законодавчому рівні та на рівні правого розуміння, їх соціальна функція у державах
Європейського Союзу.

Тема 1.3..  CORPUS DELICTE (склад правопорушення) у законодавстві зарубіжних країн
Порівняння  основних  інститутів  загальної  частини  кримінального  законодавства  як:  склад
правопорушення;  об’єкт  правопорушення;  об’єктивна  сторона  правопорушення;  суб’єктивна
сторона правопорушення; суб’єкт правопорушення.

Тема 1.4 Особливості окремих інститутів загальної частини у кримінальному законодавстві
зарубіжних країн

Стадії  вчинення  правопорушення;  співучасть  у  вчиненні   правопорушень;  множинність
правопорушень;  обставини,  що  виключають  суспільну  небезпечність  діяння;  звільнення  від
кримінальної відповідальності та покарання за законодавством окремих країн світу та України.

Тема 1.5 Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в законодавстві зарубіжних
країн

Поняття,  ознаки  та  мета  покарання.  Система  кримінальних  покарань.  Призначення
кримінальних  покарань.  Інші  заходи кримінального-правового характеру.  Обмежувальні  заходи.
Відповідальність юридичних осіб за законодавством зарубіжних країн.

Модуль 2. Особлива частина навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право».
Тема 2.1. Правопорушення проти основ національної безпеки (держави) у законодавстві

зарубіжних країн.
 Класифікація правопорушень проти національної безпеки. Державна зрада. Шпигунство. 

Проблеми відповідальності та звільнення від неї за вчинення правопорушень проти національної 
безпеки.

Тема 2.2. Правопорушення проти життя та здоров’я за кримінальним законодавством
зарубіжних країнах.

Кримінальні правопорушення проти життя. Особливості кримінально-правової охорони 
життя у зарубіжних країнах. Класифікація правопорушень проти життя. Правопорушення проти 
здоров’я. Особливості кваліфікації правопорушень проти здоров’я в законодавстві зарубіжних 
країн.

Тема 2.3. Правопорушення проти статевої свободи та недоторканості.
Статева свобода та недоторканість як об’єкт кримінально-правової охорони в зарубіжних 

країнах. Зґвалтування. Інші дії сексуального характеру.

Тема 2.4. Правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності.
Корисливі  та  некорисливі  кримінальні  правопорушення проти власності  за  кримінальним

законодавством зарубіжних  країн.  Правопорушення  у сфері  кредитно-фінансової,  банківської  та
бюджетної  системи.  Правопорушення  у сфері  підприємництва,  конкурентних  відносин та  іншої
діяльності суб’єктів господарювання..

Тема 2.5. Правопорушення проти довкілля.



Правопорушення проти екологічної безпеки за кримінальним законодавством закордонних
країн.  Правопорушення  у  сфері  землеволодіння,  охорони  надр  і  атмосферного  повітря.
Правопорушення у сфері водних ресурсів. Правопорушення у сфері охорони рослинного світу.

Тема 2.6. Правопорушення у сфері використання комп’ютерної техніки
.

 Загальна характеристика правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних
машин  (комп'ютерів),  систем  та  комп’ютерних  мереж  і  мереж  електрозв’язку.  Поняття  і  види
правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Тема 2.7. Правопорушення проти громадської безпеки. 
Кримінальна  відповідальність  за  створення  злочинних  об’єднань  за  кримінальним

законодавством  зарубіжних  країн.  Правопорушення,  пов’язані  з  незаконним  поводженням  зі
зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами та радіоактивними матеріалами. 

Тема 2.8 Правопорушення проти громадського порядку та моральності. 
Правопорушення проти громадського порядку за кримінальним законодавством Зарубіжних

країн.  Поняття  та  система  правопорушень  проти  моральності  в  правових  системах  сучасності.
Загальна характеристика злочинів проти моральності.

Тема 2.9. Правопорушення у сфері обігу наркотиків та наркотичних речовин.
Правопорушення,  пов’язані  з  наркотичними  засобами  та  прекурсорами.  Протидія

міжнародній работоргівлі та взаємодія законодавств країн у цьому напрямку.

Тема 2.10. Правопорушення у сфері службової діяльності. 
Правопорушення  у  сфері  діяльності  представників  влади,  місцевого  самоврядування  та

інших  службових  осіб  юридичних  осіб  публічного  права  за  кримінальним  законодавством
закордонних країн.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього
у тому числі

усього
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1 Модуль 1

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1.
Тема 1. 
Порівняльне 
правознавство 
як галузь 
правових знань.
Методологія 
порівняльних 
досліджень.

4 2 2

Тема 2. Основні 
поняття 
загальної 
частини 
кримінального 
права країн 
Європейського 
Союзу 

4 2 2



(поняття 
кримінального 
правопорушенн
я (злочину) та 
покарання).
Тема 3.. 
CORPUS 
DELICTE 
(склад 
правопорушенн
я) у 
законодавстві 
зарубіжних 
країн

4 2 2

Тема 4 
Особливості 
окремих 
інститутів 
загальної 
частини у 
кримінальному 
законодавстві 
зарубіжних 
країн

4 2 2

Тема 5. 
Покарання та 
інші заходи 
кримінально-
правового 
впливу в 
законодавстві 
зарубіжних 
країн

54 2 2 50

Разом за 
змістовим 
модулем 1

70 10 10 50

Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2.

Тема 1. 
Правопорушен
ня проти основ
національної 
безпеки 
(держави) у 
законодавстві 
зарубіжних 
країн.

54 2 2 50

Тема 2. 
Правопорушен
ня проти 
життя та 
здоров’я за 
кримінальним 
законодавство
м зарубіжних 
країнах.

4 2 2

Тема 3. 
Правопорушен
ня проти 
статевої 
свободи та 
недоторканос

4 2 2



ті.
Тема 4. 
Правопорушен
ня проти 
власності та у 
сфері 
господарської 
діяльності.

2 2

Тема 5. 
Правопорушен
ня проти 
довкілля.

2 2

Тема 6. 
Правопорушен
ня у сфері 
використання 
комп’ютерної 
техніки

4 2 2

Тема 7. 
Правопорушен
ня проти 
громадської 
безпеки.

2 2

Тема 8. 
Правопорушен
ня проти 
громадського 
порядку та 
моральності.

2 2

Тема 9. 
Правопорушен
ня у сфері обігу
наркотиків та 
наркотичних 
речовин.

2 2

Тема 10. 
Правопорушен
ня у сфері 
службової 
діяльності

4 2 2

Разом за 
змістовим 
модулем 2

80 14 16 50

7. Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1. Написання  рефератів/тез  наукової
доповіді на теми:

- Система  заходів  кримінально-
правового характеру у країнах
континентальної Європи;

- Система  заходів  кримінально-
правового характеру у країнах
пострадянського простору;

50 Написання автореферату із 
використанням положень 
законодавства зарубіжних країн та 
порівняння його положень із 
нормами чинного законодавства 
України/ публікація тез доповіді у 
науковому виданні 



- Обмежувальні  заходи  в
законодавстві країн Європи;

- Застосування  заходів
кримінально-правового
характеру  і  покарань  до
юридичних осіб;

- Заходи кримінально правового
характеру,  що  не  мають
аналогів  у  законодавстві
України

- Особливості  призначення
окремих  заходів  кримінально-
правового  характеру  у
закордонних країнах

2. Написання авторефератів/тез доповідей 
на наступні теми:

- Національна безпека або безпека 
держави: об’єкт кримінально-
правової охорони за 
законодавством зарубіжних 
країн;

- Класифікація правопорушень 
проти національної безпеки за 
законодавством зарубіжних 
країн;

- Державна зрада чи зрада 
інтересам національної безпеки: 
проблеми компаративного 
аналізу;

- Проблеми кримінальної 
відповідальності за незаконну 
розвідувальну діяльність за 
законодавством зарубіжних 
країн;

- Проблема трас націоналізації 
законодавства щодо протидії 
правопорушенням проти основ 
національної безпеки

50 Написання автореферату із 
використанням положень 
законодавства зарубіжних країн та 
порівняння його положень із 
нормами чинного законодавства 
України/ публікація тез доповіді у 
науковому виданні

3.

Разом Максимальна кількість балів –20



8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 
од

ин
иц

ю

Модуль 1 Модуль2
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ьк
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 о

ди
ни
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М
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а 
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ьн
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кі
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кі
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ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 60 60

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист)

Виконання завдань для самостійної

роботи

20 20

Виконання модульної роботи 20 20

Виконання ІНДЗ

Разом 100 100

Максимальна кількість балів Х100

Форми проведення модульного контролю та
критерії оцінювання

Тривалість проведення:   години.
Максимальна кількість балів: 100 балів. 
Залік 
Форма проведення: усна. 
Тривалість проведення: 2 години.
Максимальна кількість балів: 100 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення 
ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 
навчальної дисципліни.

.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю



1 Закон про кримінальну відповідальність романо-германської сім’ї.
 2.  Закон про кримінальну відповідальність держав загального права. 
3. Закон про кримінальну відповідальність мусульманських держав. 
4. Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права.
 5. Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної системи права. 
6. Різновиди поняття кримінального правопорушення (злочину) в кримінальному праві 
іноземних держав.
 7. Класифікація кримінальних правопорушень за законодавством зарубіжних країн.
8. Об’єкт правопорушення за законодавством зарубіжних країн.
9. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення за законодавством зарубіжних країн.
10. Попередня злочинна діяльність (готування та замах) за кримінальним правом зарубіжних 
країн.
11.Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення в кримінальному законодавстві 
зарубіжних країн . 
12. Вина в законодавстві зарубіжних країн.
13. Суб’єкт кримінального правопорушення у законодавстві зарубіжних країн.
14. Юридична особа як суб’єкт кримінального правопорушення за законодавством 
зарубіжних країн.
15. Особливості інституту співучасті у кримінальному правопорушенні в кримінальному 
праві зарубіжних країн.
16. Поняття та мета покарання передбачені кримінальним правом іноземних держав. 
17. Класифікація покарань в кримінальному праві іноземних держав. 
18. Проблема смертної кари в кримінальному праві іноземних держав. 
19. Загальна характеристика покарання у виді позбавлення волі в законодавстві іноземних 
держав. 
20. Майнові покарання передбачені кримінальним правом іноземних держав. 
21. Особливості кримінального покарання неповнолітніх за законодавством європейських 
держав.
22. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності за законодавством європейських 
країн.
23. Заходи кримінально-правового характеру у законодавстві зарубіжних країн. 
24. Обмежувальні заходи за законодавством зарубіжних країн.
25. Кримінальна відповідальність за правопорушення проти держави (національної безпеки) 
за законодавством зарубіжних країн.
26. Кримінальна відповідальність за насильницькі дії проти особи за законодавством 
зарубіжних країн.
27. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я за законодавством зарубіжних 
країн.
28. Кримінальна відповідальність за правопорушення проти власності в кримінальному праві 
зарубіжних країн.
29. Кримінальна відповідальність за правопорушення проти статевої свободи та 
недоторканості в кримінальному праві зарубіжних країн.  
30.Правопорушення проти довкілля.
31.Правопорушення у сфері використання комп’ютерної техніки
32.Правопорушення проти громадської безпеки.
33.Правопорушення проти громадського порядку та моральності.
34.Правопорушення у сфері обігу наркотиків та наркотичних речовин.
35. Правопорушення у сфері службової діяльності.
36. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 
Європейського суду та врахування їх положень у законодавстві зарубіжних країн. 



Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою
ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

9. Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекси дисциплін:
Конспекти  лекцій,  програма  курсу,  структурно-логічна  схема  вивчення

дисципліни, завдання до практичних занять – викладено у системі MOODLE
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