
(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРАВО» 

Спеціальність: 293 Міжнародне 

право 

Галузь знань: 29 Міжнародні 

відносини 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Вивчення міжнародних злочинів у контексті міжнародного 

кримінального права; ознайомлення студентів із засадами та 

порядком здійснення міжнародного кримінального правосуддя та 

співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю; вироблення у 

студентів уявлення про кримінально-правові механізми захисту 

міжнародного правопорядку та міждержавного співробітництва.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Міжнародне кримінальне право відіграє важливу роль у боротьбі зі 

злочинністю, яка все більше виходить за межі державного контролю 

і вступає у протистояння зі світовим правопорядком. Як підкреслив 

Генеральний секретар ООН, характер, масштаби і вплив 

злочинності помітно змінилися за останні десять років: вона 

поширилася на багато країн, тому виявлення злочинців 

ускладнюється, а міжнародне співробітництво стає як ніколи 

важливим. 

Інтернаціоналізація злочинності неминуче спричинила 

інтернаціоналізацію відповідних заходів суспільства. Під впливом 

цього процесу міжнародне кримінальне право вийшло за межі 

регламентації судової допомоги у кримінальних справах: 

координація сумісних зусиль держав у протидії злочинності 

увійшла до сфери інтересів міжнародного кримінального права, 

суттєво розширивши його концептуальні межі, особливої 

значимості набула проблема гармонізації заходів кримінальної 

репресії. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 назвати особливості та основні тенденції розвитку сучасного 

міжнародного кримінального права; 

 знати зміст принципів та норм міжнародного кримінального 

права; 

 вміти орієнтуватися в системі міжнародного кримінального 

права; 

 ідентифікувати предмет регулювання міжнародного 

кримінального права; 

 кваліфікувати міжнародні злочини;  

 визначити специфіку вирішення справ щодо притягнення 

індивідів до міжнародної кримінальної відповідальності; 

 мати навички аналізу міжнародних договорів з міжнародного 

кримінального права;  

 мати навички застосування норм міжнародного кримінального 

права при вирішенні професійних завдань;  

 знати особливості імплементації міжнародного кримінального 

права. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

розвитку та застосування принципів та норм міжнародного 

кримінального права; 

 здатність оцінювати стан дотримання та ефективності принципів 

та норм міжнародного кримінального права; 

 здатність застосовувати кумулятивні знання у сфері 

міжнародного кримінального права для удосконалення механізмів 

захисту жертв збройних конфліктів; 

 здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародного 

кримінального права. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність й система міжнародного 

кримінального права. Предмет та джерела міжнародного 

кримінального права. Історія й еволюція міжнародного 

кримінального права. Принципи міжнародного кримінального 

права. Сфера дії міжнародного кримінального права. Міжнародний 

злочин як категорія міжнародного кримінального права. Поняття і 

принципи кримінальної юрисдикції у міжнародному 

кримінальному праві. Міжнародна кримінальна юстиція. 

Виникнення і діяльність Міжнародного кримінального суду.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії, мут-корти, 

підготовка есе. 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Теорія міжнародного права; Право міжнародної відповідальності; 

Право міжнародних договорів; Міжнародно-правовий захист прав 

людини. 

Пореквізити Міжнародне гуманітарне право; Міжнародне правосуддя. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у 

протидії злочинності) : підручник / В. А. Гринчак, І. В. Земан, І. І. 

Когутич, О. К. Марін. – Харків : Право, 2019. 

2. Теорія та практика міжнародного кримінального права : 

підручник / [Зелінська Н. А., Андрейченко С. С., Дрьоміна-Волок Н. 

В., Коваль Д. О. ; за ред. проф. Зелінської Н. А.]. – Одеса : Фенікс, 

2017. 

3. Верле Герхард. Принципы международного уголовного права: 

учебник / Герхард Верле; пер. с англ. С. В. Саяпина. – О. :Фенікс; 

М.: ТрансЛит, 2011. 

4. Зелинская, Н.А. Политические преступления в системе 

международной преступности / Одес. нац. юрид. акад. – О.: Фенікс, 

2003. 

5. Зелинская Н. А. Международные преступления и международная 

преступность : [монография] / Н. А. Зелинская. – О. : Юрид. лит., 

2006.  

6. International Criminal Law/ Ed. by M. C. Bassiouni.– New York, 

1999. 

Репозитарій НАУ: 

1. Антипенко В. Ф.  Міжнародна кримінологія: проблема 

виокремлення / В. Ф. Антипенко // Альманах міжнародного права. - 

2010. - Вип. 2. - С. 184-188. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2010_2_17 

2. Антипенко В. Ф. Міжнародно кримінологічний напрям 

дослідження тероризму як ключова ідея і утворююча основа 

формування наукової школи [Електронний ресурс] / В. Ф. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2010_2_17


Антипенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2012. 

- № 1. - С. 116-119. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_1_25 

3. Антипенко В. Ф. Международно-криминологическое 

направление исследования терроризма как ключевая идея и 

образующая основа формирования научной школы института 

международных отношений Национального авиационного 

университета [Електронний ресурс] / В. Ф. Антипенко // Альманах 

міжнародного права. - 2011. - Вип. 3. - С. 90-95. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2011_3_7 

4. Антипенко В. Ф. Інститут кримінальної відповідальності 

держави як ефективний міжнародно-правовий механізм боротьби зі 

злочином агресії [Електронний ресурс] / В. Ф. Антипенко, К. А. 

Важна // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2012. - № 

3. - С. 123-129. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_3_26 

5. Антипенко В. Ф. Наукова школа: взаємовплив концепцій 

міжнародної кримінології і кримінальної відповідальності держави 

[Електронний ресурс] / В. Ф. Антипенко // Держава і право. 

Юридичні і політичні науки. - 2013. - Вип. 62. - С. 332-339. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_55  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права і 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)  

 КОРОТКИЙ ТИМУР РОБЕТРОВИЧ 

Посада: завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: доцент  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/ 

Тел.: 406-77-89 

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

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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