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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус  розроблений  на  підставі  навчальної  програми  Порівняльне
кримінальне  право  ,   затвердженої  на  засіданні  Вченої  ради  ХНПУ імені
Г.С. Сковороди протокол № 4 від «30»червня 2020 року

Розробник силабусу: Шинкарьов Ю.В. к.ю.н., доц..

Силабус затверджений на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін 
Протокол №1 від «31» серпня 2020  року



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІБ викладача Шинкарьов Юрій Вікторович
Кафедра Кримінально-правових дисциплін
Посада Завідувач кафедри
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання
Наукові інтереси Проблеми кримінальної відповідальності. 

інститут кримінального покарання, засади 
призначення покарання

Навчальний корпус вул. Алчевських, 29
Адреса вул. Алчевських, 29
№ кабінету ауд. 217
Контактна інформація: +380679002687
e-mail: y.shinkaryov@hnpu.edu.ua

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання занять всіх форм є важливою складовою навчального
процесу. Їх відвідання забезпечує належну глибину та осяжність засвоєння
матеріалу

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється
лише  за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач
за можливістю попереджає заздалегідь.

 Здобувачу  рекомендується  доповідати  на  всіх  практичних
заняттях.

 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для
спілкування  під  час  начальних  занять.  У  разі  необхідності  телефонної
розмови  під  час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  попередити
викладача та залишити авдиторію.

 Здобувач має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись
норм академічної доброчесності.  У випадку виявлення проявів академічної
недоброчесності, завдання вважається невиконаним. Порушення академічної
доброчесності тягне за собою притягнення до академічної відповідальності
відповідно до чинного законодавства  і  Кодексу академічної  доброчесності
Університету.

 Засвідчувати  наявність  знань,  що   передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки.

 Здобувач  має  системно  та  регулярно  переглядати  лекційний
матеріал,  навчальну  та  наукову  літературу,  відеокурси,  які  пропонується
переглянути для опанування матеріалу навчальної дисципліни.

 Здобувач  має  в  обов’язковому  порядку  скласти  модульні
контролі.



 Здобувач вважається таким, що успішно засвоїв матеріал, якщо
він послідовно набирає бали у встановленій кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче
60. Якщо накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу в Університеті.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізіти  (Prerequisite)  –  Юридичне  аргументування,  Принципи  та
процедури судочинства, Верховенство права.

Постреквізіти  (Postrequisite)  –  Правове  регулювання  адвокатської
діяльності.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення  навчальної  дисципліни  «Порівняльне  кримінальне  право»
полягає у тому, на даний момент розвитку сучасної правової науки кожне правове
дослідження,  в  тому  числі  магістерського  рівня  не  може  обходитися  без
порівняльного  аналізу  українського  та  зарубіжного  законодавства.  Порівняння
норм кримінального права різних країн дає можливість встановити закономірності
його  розвитку  та  особливості  у  кожній  країні,  усвідомити  загальні  напрямки
розвитку  галузі  кримінального  права,  її  правових  інститутів,  спрогнозувати
напрямки гармонізації  українського  і  європейського законодавства.  Порівняльне
кримінальне право пізнається шляхом наукового співставлення тотожніх інститутів
кримінального права, їх основних принципів і категорій, в Україні та інших країнах
світу.

Вивчаючи цей курс здобувачі вищої освіти мають можливість долучитись
до  дискусій  з  приводу  впровадження  у  національне  кримінальне  законодавство
передового досвіду зарубіжних країн. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Метою викладання  навчальної дисципліни «Порівняльне  кримінальне
право» є ознайомлення здобувачів вищої освіти із порівняльно-правовим аспектом
сучасних  правових  систем  світу;  забезпечення  на  грунті  отриманих  знань
усвідомлення про перспективи і тенденції розвитку сучасного кримінального права
України; визначення шляхів і напрямків гармонізації українського кримінального
законодавства  та  інших  країн  європейського  простору,  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.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи навчання

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.

ПРН1. Оцінювати  природу  та  характер
суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння
меж та механізмів їх правового регулювання.

Оцінка відповіді на 
практичному занятті

лекція

ЗК2.  Здатність  застосовувати  знання  у
практичних ситуаціях.

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

Модульна 
контрольна робота

виконання науково-
дослідної роботи

ЗК3.  Знання  та  розуміння  предметної
області  та  розуміння  професійної
діяльності.

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.

Тестові завдання Вирішення завдання

ЗК4.  Здатність  спілкуватися  державною
мовою як усно, так і письмово. 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

ЗК6. Навички використання інформаційних
і комунікаційних технологій.  ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою 

правову позицію, вміти опонувати, оцінювати 
докази та наводити переконливі аргументи.

ЗК7.  Здатність  вчитися  і  оволодівати
сучасними знаннями. ПРН 7 Дискутувати зі складних правових 

проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти 
їх розв’язання.



ЗК8.  Здатність  бути  критичним  і
самокритичним. 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

ЗК10.  Здатність  діяти  на  основі  етичних
міркувань (мотивів). ПРН 11. Використовувати передові знання і 

методики у процесі правотворення та 
правозастосування інститутів публічного та 
приватного права і кримінальної юстиції.

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.

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

СК1.  Здатність  застосовувати  принципи
верховенства  права  для  розв’язання  складних
задач  і  проблем,  у  тому  числі,  у  ситуаціях
правової невизначеності.

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

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 
правової системи Європейського Союзу на 
правову систему України.

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

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.



6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл годин/тем за видами занять

№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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1.  Порівняльне правознавство як галузь правових знань. Методологія 
порівняльних досліджень. 2 2 4

2.
Основні поняття загальної частини кримінального права країн 
Європейського Союзу (поняття кримінального правопорушення 
(злочину) та покарання).

2 2 4

3. CORPUS DELICTE (склад правопорушення) у законодавстві зарубіжних 
країн 2 2 4

4. Особливості окремих інститутів загальної частини у кримінальному 
законодавстві зарубіжних країн 2 2 4

5. Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в законодавстві
зарубіжних країн 2 2 50 54

6. Правопорушення проти основ національної безпеки (держави) у 
законодавстві зарубіжних країн. 2 2 50 54

7. Правопорушення проти життя та здоров’я за кримінальним 
законодавством зарубіжних країнах. 2 2 4

8. Правопорушення проти статевої свободи та недоторканості. 2 2 4
9. Правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності. 2 2
10 Правопорушення проти довкілля. 2 2
11 Правопорушення у сфері використання комп’ютерної техніки 2 2 4
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12 Правопорушення проти громадської безпеки. 2 2
13 Правопорушення проти громадського порядку та моральності. 2 2
14 Правопорушення у сфері обігу наркотиків та наркотичних речовин. 2 2
15 Правопорушення у сфері службової діяльності 2 2 4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова, проблемна та

ін.)
Завдання для студентів до лекції

1. Порівняльне правознавство як галузь
правових знань. Методологія 
порівняльних досліджень.

2 Проблемна 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.

2.

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

2 оглядова

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.

3.

CORPUS DELICTE (склад 
правопорушення) у законодавстві 
зарубіжних країн 2 оглядова

Порівняння  основних інститутів  загальної  частини
кримінального  законодавства  як:  склад
правопорушення;  об’єкт  правопорушення;
об’єктивна  сторона  правопорушення;  суб’єктивна
сторона правопорушення; суб’єкт правопорушення.

4.

Особливості окремих інститутів 
загальної частини у кримінальному 
законодавстві зарубіжних країн 2 оглядова

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.

5.

Покарання та інші заходи 
кримінально-правового впливу в 
законодавстві зарубіжних країн 2 оглядова

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.

6.

Правопорушення проти основ 
національної безпеки (держави) у 
законодавстві зарубіжних країн. 2 оглядова

Класифікація  правопорушень  проти
національної безпеки. Державна зрада. Шпигунство.
Проблеми відповідальності та звільнення від неї за
вчинення  правопорушень  проти  національної
безпеки.



7.

Правопорушення проти життя та 
здоров’я за кримінальним 
законодавством зарубіжних країнах. 2 оглядова

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.

8.

Правопорушення проти статевої 
свободи та недоторканості. 2 оглядова

Статева свобода та недоторканість як об’єкт 
кримінально-правової охорони в зарубіжних 
країнах. Зґвалтування. Інші дії сексуального 
характеру.

9

Правопорушення проти власності та 
у сфері господарської діяльності.

оглядова

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..

10

Правопорушення у сфері 
використання комп’ютерної техніки

оглядова

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.

11

Правопорушення проти 
громадського порядку та 
моральності. оглядова

Правопорушення  проти  громадського
порядку  за  кримінальним  законодавством
Зарубіжних  країн.  Поняття  та  система
правопорушень  проти  моральності  в  правових
системах  сучасності.  Загальна  характеристика
злочинів проти моральності.

12 Правопорушення у сфері службової 
діяльності

оглядова Правопорушення  у  сфері  діяльності
представників влади,  місцевого самоврядування та
інших службових осіб юридичних осіб публічного



права за кримінальним законодавством закордонних
країн.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма проведення Завдання для студентів до заняття

1.
Порівняльне правознавство як галузь 
правових знань. Методологія 
порівняльних досліджень.

2 бесіда Згідно методичних рекомендацій

2.

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

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

3.
CORPUS DELICTE (склад 
правопорушення) у законодавстві 
зарубіжних країн

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

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

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

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

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

6.
Правопорушення проти основ 
національної безпеки (держави) у 
законодавстві зарубіжних країн.

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій



7.
Правопорушення проти життя та 
здоров’я за кримінальним 
законодавством зарубіжних країнах.

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

8. Правопорушення проти статевої 
гідності та недоторканості.

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

9. Правопорушення проти довкілля. 2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

10. Правопорушення у сфері використання 
комп’ютерної техніки

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

11. Правопорушення проти громадської 
безпеки.

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

12. Правопорушення у сфері обігу 
наркотиків та наркотичних речовин.

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

13. Правопорушення у сфері службової 
діяльності

2 обговорення Згідно методичних рекомендацій

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять



Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 60

Виконання завдань для 

самостійної роботи
20

Виконання модульної роботи 20

Р
а
з
о
м

100

Максимальна кількість балів 100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість  проведення:  20  хвилин  у  межах  практичного  заняття  у  формі  виконання  модульного  завдання  з
тематики модуля. Максимальна кількість балів: 20 балів.

На  кожне  наступне  заняття  студенти  отримують  перелік  завдань,  який  мають  виконати.  Календарний  графік
виконання завдань встановлюється відповідно до розкладу занять.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ залік

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, бесіда з врахуванням набраних балів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

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

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій

1 Покарання та інші заходи 
кримінально-правового 
впливу в законодавстві 

Написання рефератів/тез наукової доповіді на теми:
- Система  заходів  кримінально-правового

характеру у країнах континентальної Європи;

Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 



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

- 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

доповіді месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

2 Правопорушення проти 
основ національної 
безпеки (держави) у 
законодавстві зарубіжних 
країн.

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

Зміст та повнота 
розкриття теми реферату.
Глибина та зміст наукової
доповіді

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері viber, 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача
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