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Силабус навчальної дисципліни  

«ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Ознайомлення студентів з загальною та особливою частинами 

кримінального права у порівняльному аспекті, розкриття її значень 

для охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у 

кримінальному праві, для зміцнення законності і правопорядку в 

суспільстві і державі, отримання студентами фундаментальних 

знань і надання навичок у їх застосуванні.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Фахівці правознавці на базі здобутих знань, засвоєння 

професійних навичок з порівняльного кримінального права 

можуть виконувати свої функції у органах дізнання, слідства, 

прокуратури, суду інших правоохоронних органах. Знання 

основних положень порівняльного кримінального права складає 

основу фахової підготовки правознавців.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

- основні  поняття,  завдання  і  значення 

 порівняльного  

кримінального права;  

- джерела порівняльного кримінального права;  

- поняття та ознаки злочинного діяння;  

- склад злочину;  

- обставини, що виключають злочинність діяння; - стадії 

вчинення умисного злочинного діяння; - кримінальне 

законодавство зарубіжних країн.  

- теорію порівняльного кримінального права, практику її 

застосування судами, прокуратурами, слідчими органами;  

- методику застосування теоретичних знань до конкретних 

життєвих фактів і ситуацій.      

Вміти:  

- правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального 

права;  

- самостійно поновлювати і поглиблювати свої знання;  

- обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;  

- захищати права, свободи, законні інтереси громадян, 



юридичних осіб, держави і суспільства;  

- правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального 

права;  

- самостійно поновлювати і поглиблювати свої знання;  

- обґрунтувати і відстоювати свою позицію;  

 

 

- захищати права, свободи, законні інтереси громадян, юридичних осіб, 

держави і суспільства.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

Отриманні знання та навички можна використовувати при подальших 

наукових розробках, для формування нових професійних навичок таких 

як  

- Вміння застосовувати методи порівняльного правознавства;  

- Здатність аналізувати та порівнювати вітчизняне кримінальне 

право та кримінальне право окремих зарубіжних країн;  

- Розуміння широкого міждисциплінарного контексту 

порівняльно-правового дослідження;  

- Здатність розробляти і проектувати кримінальне законодавство 

України, беручи до уваги аналіз досвіду зарубіжних країн;  

- Здатність здійснювати пошук літератури і критично 

використовувати наукові бази даних.  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни:   
1. Загальні положення про кримінальне законодавство держав 

континентальної Європи.  

2. Загальна частина кримінальних кодексів держав Європи.  

3. Злочинне діяння.  

4. Правові наслідки злочинного (протиправного) діяння.  
5. Особливості покарання та інших правових наслідків вчинення 

злочинного (протиправного) діяння щодо окремих категорій осіб 6. 

Загальна характеристика Особливої частини кримінальних кодексів 

держав Європи.  

7. Злочинні діяння проти особи, власності, комп’ютерні, 

господарські та екологічні злочинні діяння  

8. Злочинні діяння проти безпеки, громадського порядку, релігії, 

моральності, здоров’я населення та злочинні діяння у публічній сфері.  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, рольова гра, мозковий штурм, 

інноваційні методики.  

Форми навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, 

порівняльне правознавство.  

Пореквізити  Міжнародні стандарти в галузі прав і свобод людини та проблеми їх 

реалізації в Україні, Судова система Європейського Союзу  

Інформаційне 

забезпечення  
з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших 

держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми 

гармонізації. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.  

2. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / Под. ред. И.  

Д. Козочкина. – М.: Омега-Л, 2003. – 576 с.  

3. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть / Под. ред. 

И. Д. Козочкина. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 528 с. 

Репозитарій НАУ:  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26187  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ ЛИХОВА СОФІЯ ЯКІВНА  

Посада: завідувач кафедри кримінального права і процесу,  

 

професор  

Вчений ступінь: д.ю.н. Профайл 

викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32motlyah  

Тел.: 044 406 70 15  
E-mail: sofiia.lykhova@npp.nau.edu.ua  1-448  

Робоче 

місце: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26187
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26187
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-motlyah
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-motlyah
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-motlyah
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/32-motlyah


Оригінальність 

навчальної дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  Код класу в Google Classroom: qs7dcr3  

  


