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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРАВО» 

 

Спеціальність: 

 293 Міжнародне право 
 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

В рамках навчальної дисципліни передбачається глибокий аналіз і 

вивчення джерел кримінального права України та зарубіжних 

держав, за допомогою компаративного методу виокремлення 

спільних і відмінних норм регулювання кримінально-правових 

відносин.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є здобуття студентами теоретичних і 

практичних знань в галузі кримінального права, ознайомлення із 

кримінально-правовими системами України та зарубіжних держав 

(Англії, США, Франції, ФРН, Італії, Китаю, Японії та ін.), 

принципами їх побудови. Порівняльний підхід у викладенні 

матеріалу сприяє формуванню навиків аналітичного мислення, а 

також об'єктивного розуміння інститутів кримінально-правових 

систем світу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- демонструвати глибокі знання теорії права та міжнародного 

права, галузей міжнародного публічного права (гуманітарного, 

екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, права 

Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного та 

торговельного права, права Світової організації торгівлі та 

Європейського Союзу, а також галузей національного права 

України що є основою діяльності органів міжнародних відносин, 

публічного управління, правоохорони, правозахисту та судових 

органів; 

- пояснити матеріально-правові та процесуальні особливості 

розгляду міжнародними судовими та конвенційними органами, 

судами України та іноземних держав справ із застосуванням норм 

міжнародного публічного та приватного права, права Світової 

організації торгівлі та Європейського Союзу; 

- демонструвати глибоке професійне знання змісту імперативних 

норм та принципів міжнародного права, засад сучасного 

українського конституціоналізму, реформування держави та 

європейської інтеграції, відповідних міжнародно-правових 

стандартів; 

- захищати права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, 

держави, міжнародних організацій відповідно до процесуальних 

вимог різних юрисдикційних процесів у міжнародній, іноземних та 

вітчизняній національних юрисдикціях; 

- відстоювати принцип верховенства права, пріоритетності 

міжнародних правових стандартів, насамперед у сфері прав 

людини, зокрема при здійсненні владних, контрольно-наглядових, 

правозахисних та правоохоронних функцій. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері національного права, міжнародного 

права та міжнародних відносин  як в процесі навчання, так і в 

процесі роботи, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог; 

- Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів, предметної галузі, професії; базових 

категорій, юридичних понять. 

- Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

- Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел 

- Вміння юридично правильно кваліфікувати факти і обставини з 

позиції обов’язкових норм та інших стандартів міжнародного права   

- Здатність забезпечувати верховенство права, права особистості, 

інтереси суспільства, держави та міжнародного співтовариства в 

межах виконання своїх посадових обов’язків 

- Здатність виявляти запобігати, розкривати та розслідувати 

правопорушення, зокрема виявляти та сприяти попередженню 

корупційної поведінки 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Вступ до порівняльного кримінального права. 

Сучасні кримінально-правові системи. Основні тенденції їх 

розвитку. Принципи кримінального права України та зарубіжних 

країн. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн. 

Поняття «злочин» (злочинне діяння) в кримінально-правових 

системах світу. Об’єктивні ознаки злочину за кримінальним правом 

України та інших держав: порівняльно-правовий аналіз. Суб’єкт 

злочину (злочинного діяння) за кримінальним правом України та 

зарубіжних країн. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом 

України та інших держав: порівняльно-правовий аспект. Необхідна 

оборона в кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

Поняття та види покарань. Звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання у кримінальному праві України та 

інших країн. Загальна характеристика Особливої частини 

кримінального права України та інших країн. Кримінальна 

відповідальність за окремі види злочинів. Злочинні діяння проти 

особистості у кримінальному праві України та інших держав. 

Злочинні діяння проти внутрішньої та зовнішньої безпеки держави, 

проти міжнародного правопорядку у кримінальному праві України 

та іноземних держав. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні завдання 

і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та аналітичні 

завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Порівняльне кримінальне право» базується 

на знаннях таких дисциплін, як «Історія держави і права зарубіжних 

країн», «Теорія держави і права», «Конституційне право зарубіжних 

країн», «Правничі системи сучасності». 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародне кримінальне 

право», «Право міжнародної безпеки та міжнародно-правова 

відповідальність». 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Яценко С. С. Основні питання Загальної частини 

кримінального права іноземних держав : навч. посіб. / С. С. 

Яценко. – К. : Дакор, 2013. – 167 с. 

2. Діордіца І. В. Кримінальне право України / І. В. Діордіца. – 

К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с.  



3. Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримінально-правове 

дослідження) : монографія / В. М. Бурдін. – Л. : ЛНУ ім. І. 

Франка, 2010. – 780 с.  

4. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному 

вимірі (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / О. О. 

Житний. – Х. : Одіссей, 2013. – 376 с. 

5. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. 

В. Кузнецов, А. В. Савченко. – К. : Алерта, 2012. – 316 с. 

6. 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. 

7. 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. 

 

Репозитарій НАУ: 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)  

ЯЦИШИН МАРТА ЮРІЇВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача:  

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/ 

k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11683 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

 
 


