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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття порівняльне 

кримінальне право, його 

предмет та значення. 

Джерела порівняльного 

кримінального права.. 

4 1 1 – – 2       

2. Поняття, ознаки та 

кваліфікація 

кримінальних 

правопорушень 

(злочинних  діянь) у 

кримінальному праві 

зарубіжних  держав. 

Склад кримінального 

правопорушення, його 

зміст, види,  функції та 

значення. 

6 2 1 – – 3       

3. Стадії вчиення умисного 

злочинного діяння у 

кримінальному праві 

зарубіжних держав. 

5 1 1 – – 3       

4. Співучасть у злочиних 

діяннях  в кримінальному 

праві України та  

зарубіжних держав. 

5 1 1 – – 3       

5. Обставини, що 

виключають злочинність 

діяння в кримінальному 

праві України та 

зарубіжних держав 

6 2 1 – – 3       

6. Покарання та інші заходи 

кримінально-правового 

впливу в кримінальному 

праві України та 

зарубіжних держав. 

7 2 2 – – 3       



7. Загальна характеристика 

системи Особливої 

частини кримінального 

права України та 

зарубіжних держав. 

4 1 1 – – 2       

8. Кримінальна 

відповідальність за 

окремі види злочинних 

діянь в Україні та  

зарубіжних державах. 

8 2 2 – – 4       

 Всього з порівняльного 

кримінального права 45 12 10   23       

9 Поняття порівняльного 

кримінального процесу 6 2 2   2       

10 Суб’єкти кримінального 

провадження в Україні та  

зарубіжних державах 
6 2 2   2       

11 Докази і доказування в 

Україні та  зарубіжних 

державах 
7 2 2   3       

12 Заходи забезпечення 

кримінального 

провадження в Україні та  

зарубіжних державах 

6     6       

13 Початок кримінального 

провадження та досудове 

розслідування в Україні 

та  зарубіжних державах 

7 2 2   3       

14 Судовий розгляд в 

Україні та зарубіжних 

державах 
7 2 2   3       

15 Перегляд судових рішень 

в Україні та зарубіжних 

державах 
6 2    4       

 Всього з порівняльного 

кримінального процесу 45 12 10   23       

 Усього годин: 90 24 20 – – 46       

 

1.2. Лекції 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

    1 2 3 

     1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет та 

значення. Джерела порівняльного кримінального права 

1 



1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

 

Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, 

значення. 

Основні тенденції розвитку сучасного кримінального  права. 

Загальна  характеристика  джерел  порівняльного кримінального  

права . 

 

 

      2. Поняття, ознаки та кваліфікація кримінальних правопорушень 

у кримінальному праві зарубіжних  держав. Склад злочину, 

його зміст, види,  функції та значення 

2 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

Поняття кримінального правопорушення (злочинного діяння).  

Об’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного 

діяння). 

Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного 

діяння). 

Класифікація кримінальних правопорушень (злочинних діянь) за 

ступенем тяжкості. Злочини та проступки. Малозначні діяння. 

 

     3. Стадії вчинення умисного злочинного діяння у кримінальному 

праві України та зарубіжних держав 

1 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

Стадії вчинення кримінального правопорушення (злочинного 

діяння): поняття, ознаки, види.  

Готування до кримінального правопорушення (злочинного діяння): 

поняття та ознаки.  

Замах на кримінальне правопорушення (злочинне діяння) та його 

види. 

 

     4. Співучасть у злочиних діяннях  в кримінальному праві України 

та  зарубіжних держав 

1 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві. 

Види співучасників. Форми співучасті. 

Відповідальність співучасників кримінального правопорушення 

(злочинного діяння). 

 

    5. Обставини, що виключають злочинність діяння в 

кримінальному праві України та зарубіжних держав. 

2 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Поняття та система обставин, що виключають злочинність діяння. 

Необхідна оборона. Крайня необхідність. 

Інші обставини, що виключають злочинність діяння. 

 

     6. Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в 

кримінальному праві України та зарубіжних держав. 

2 

  6.1. 

6.2. 

6.3. 

Поняття, ознаки та мета покарання. 

Система покарань. 

Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки). 

 

      7. Загальна характеристика системи Особливої частини 

кримінального права України та зарубіжних держав. 

1 

7.1. 

 

7.2. 

Поняття, критерії побудови, структура та значення Особливої 

частини.  

Зв’язок норм Особливої частини з нормами Загальної частини. 

 

    8. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинних діянь в 

Україні та  зарубіжних державах. 

2 

8.1. 

 

8.2. 

      

     8.3. 

 

Злочинні діяння проти особистості у кримінальному праві України 

та зарубіжних держав 

Злочинні діяння у сфері економіки у кримінальному праві України 

та зарубіжних держав 

Злочинні діяння проти внутрішньої та зовнішньої безпеки держави, 

проти міжнародного правопорядку у кримінальному праві України 

 



 та зарубіжних держав. 

      9. Поняття порівняльного кримінального процесу 2 

9.1 

9.2 

9.3 

Основні поняття теорії кримінального процесу  

Правові системи та правові сім’ї.  

Правове регулювання засад кримінального провадження в Україні 

та  зарубіжних державах 

 

10 Суб’єкти кримінального провадження в Україні та зарубіжних 

державах 

2 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

 

10.5 

10.6 

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження..   

Процесуальний статусу судe. Суд присяжних.  

Органи, які здійснюють кримінальне переслідування  

Учасники процесу, які мають власний інтерес у кримінальному 

провадженні.  

 

Інші учасники процесу.   

Відводи  

11 Докази і доказування в Україні та  зарубіжних державах 2 

11.1 

 

11.2 

11.3 

 

11.4 

11.5 

Методологічні основи теорії доказів. Показання. Речові докази. 

Висновок експерта. Документи 

 

Поняття “докази”. Класифікація доказів. Властивості доказів.  

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні. 

 

Процес доказування. Обов’язок доказування.  

Джерела доказів  

12 Заходи забезпечення кримінального провадження в Україні та  

зарубіжних державах 

- 

12.1 

 

12.2 

 

12.3 

Поняття “заходи забезпечення кримінального провадження”, їх 

класифікація.  

 

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

 

Характеристика окремих заходв забезпечення кримінального 

провадження 

 

13 Початок кримінального провадження та досудове 

розслідування в Україні та  зарубіжних державах 

2 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

Поняття загальних положень досудового розслідування.  

Початковий етап досудового розслідування.   

Підозра і публічне обвинувачення. Зміна підозри.  

Доказування в стадії досудового розслідування. Слідчі (розшукові) 

та інші процесуальні дії. 

 

14 Судовий розгляд в Україні та зарубіжних державах 2 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

Стадія підготовчого провадження  

Загальні положення судового розгляду  

Порядок провадження судового засідання  

Вирок та ухвала суду  

15 Перегляд судових рішень в Україні та  зарубіжних державах 2 

15.1 

 

15.2 

15.3 

15.4 

Поняття , види та загальні положення перегляду судових рішень в 

Україні. 

 

Апеляційне провадження.   

Касаційне провадження  

Перегляд судових рішень за нововиявленими і виключними  



 

15.5 

 

15.6 

обставинами 

Перегляд судових рішень в країнах англо-американської правової 

системи 

 

Перегляд судових рішень в країнах континентальної правової 

системи 

 

 Усього 24 

 

1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Поняття порівняльне кримінальне право, його предмет та значення. Джерела 

порівняльного кримінального права. 

Тема 2. Поняття, ознаки та кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинних  

діянь) у кримінальному праві зарубіжних  держав. Склад кримінального 

правопорушення, його зміст, види,  функції та значення. 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1.1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, значення. 

1.2. Основні тенденції розвитку сучасного кримінального  права. 

1.3. Загальна  характеристика  джерел  порівняльного кримінального  права .  

2.1. Поняття кримінального правопорушення (злочинного діяння).  

2.2. Об’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

2.3. Суб’єктивні ознаки кримінального правопорушення (злочинного діяння). 

2.4. Класифікація кримінальних правопорушень (злочинних діянь) за ступенем 

тяжкості. Злочини та проступки. Малозначні діяння. 

 

Аудиторна письмова робота 
Вирішення студентами завдань з теми заняття. 

 
Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: порівняльне кримінальне право, джерела  кримінального  права, 

кримінальне правопорушення (злочинне діяння), проступок, склад кримінального 

правопорушення, відповідальність юридичних осіб. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: При 

розкритті змісту поняття «сучасне кримінальне право» потрібно виходити з того, що 

кримінальне право повинно своєчасно реагувати на закономірності й потреби розвитку 

суспільства, людської цивілізації, а будь-які правові реформи мусять бути соціально 

обумовленими та науково обґрунтованими. До тенденцій розвитку кримінального права 

слід відносити: зближення різних кримінально-правових систем на основі 

загальновизнаних принципів (гуманізму, справедливості тощо); криміналізацію суспільно 

небезпечних діянь, які вчиняються за допомогою засобів науково-технічного прогресу 

(кіберзлочинність, незаконні дії з пластиковими картками, електронними грошима тощо ); 

посилення протидії на міжнародному та національному рівні посяганням на довкілля, 

тероризму, расизму й іншим проявам екстремізму, корупційним діянням ; поява нових 

видів покарань та інших примусових заходів, метою яких насамперед є виправлення та 

ресоціалізація злочинців; розширення сфер імплементації норм міжнародного права у 

національне кримінальне законодавство.  



Вивчаючи дану тему, студентам перед усім слід визначитись із поняттям джерела 

кримінального законодавства зарубіжних держав. 

При вивченні даної теми потрібно перш за все звернутися до визначення поняття 

«кримінальне правопорушення», передбачене ч. 1 ст. 11 КК України. Слід акцентувати 

увагу на особливості цього визначення як формально-матеріального. Зупиняючись на 

характеристиці ознак цього поняття, потрібно докладно розкрити їх зміст. При розгляді 

ознаки протиправності необхідно з’ясувати значення заборони у кримінальному праві 

України на застосування аналогії (ч. 4 ст. 3 КК України).  
Здійснюючи порівняльний аналіз змісту поняття «кримінальне правопорушення» за 

кримінальним законодавством України та зарубіжних держав, треба зважати на те, що 

існує багато способів його визначення. Враховуючи досвід іноземних КК (наприклад, 

ФРН), потрібно вказати на зв’язок формального визначення злочинного діяння з 

принципом «nullum crimen sine lege», тобто на заборону діяння кримінальним законом та 

його караність. Крім цього , доцільно розглянути питання про ознаки кримінального 

правопорушення (злочинного діяння) за кримінальним правом романо-германської 

правової системи (матеріальну, законодавчу, психологічну – за кримінальним правом 

Франції; протиправність, винність, караність – за кримінальним правом ФРН та ін.).   
У питанні про класифікацію кримінальних правопорушень (злочинних діянь) слід 

виходити з критерію, покладеного в основу цієї класифікації. Відповідно до ст. 12 КК 

України кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини. 

Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за 

вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з 

позбавленням волі.Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.  

У ФРН, Нідерландах, Італії, Австрії злочинні діяння поділяються на злочин і 

проступок, а в іспанському КК (ст. 13) поруч з проступком встановлений ще поділ 

злочинів на види: тяжкі та менш тяжкі. У КК Бельгії, Швейцарії залежно від тяжкості 

виділяють три види злочинних діянь: злочин, проступок, порушення. У Франції (ст. 111
1
 

КК) ще передбачається класифікація злочинних діянь за їх характером: а) загально-

кримінальні; б) політичні; в) військові.  
 

Питання про кримінальний проступок слід розглядати, враховуючи положення 

нового КПК України та особливості регулювання цього питання у кримінальному та 

кримінального-процесуальному праві зарубіжних держав. 

Не повинні залишитися поза увагою особливості законодавчої регламентації 

караності юридичних осіб за кримінальним правом України та зарубіжних держав. 

Юридичні особи за КК України можуть підлягати дещо іншим заходам кримінально-

правового характеру. Вони не є суб’єктами кримінального покарання. У кримінальних 

кодекси більшості європейських держав немає глав, спеціально присвячених питанням 

кримінальної відповідальності юридичних осіб, і там, де визнається необхідність 

встановлення такої відповідальності, ці питання регулюються окремими статтями. 

В усіх таких випадках однозначно встановлено правило про те, що кримінальна 

відповідальність юридичної особи не скасовує кримінальної відповідальності фізичної 

особи, яка вчинила злочинне діяння або організувала його, підбурювала до нього чи 

сприяла йому. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 3.  Стадії вчиення умисного злочинного діяння у кримінальному праві зарубіжних 

держав. 



Тема 4. Співучасть у злочиних діяннях  в кримінальному праві України та  зарубіжних 

держав. 
Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Стадії вчинення кримінального правопорушення (злочинного діяння): поняття, 

ознаки, види.  

3.2. Готування до кримінального правопорушення (злочинного діяння): поняття та 

ознаки.  

     3.3. Замах на кримінальне правопорушення (злочинне діяння) та його види.      

4.1. Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві. 

4.2. Види співучасників. Форми співучасті. 

4.3. Відповідальність співучасників кримінального правопорушення (злочинного 

діяння). 

 

Аудиторна письмова робота 

Вирішення студентами задач з  теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: стадії вчинення кримінального правопорушення готування до 

кримінального правопорушення (злочинного діяння), замах на кримінальне правопорушення 

(злочинне діяння), караність попередньої злочинної діяльності, співучасть, ознаки 

співучасті, види співучасників. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: Для 

замаху за КК ФРН характерні неповнота об'єктивної сторони і виконання суб'єктивної 

сторони. Замах на злочин карається завжди, замах на проступок тільки у випадках, 

спеціально передбачених законом. Замах може каратися м'якше, ніж завершене діяння. § 

23 КК передбачає звільнення від кримінальної відповідальності при добровільній відмові 

від доведення діяння до кінця. Що стосується приготування і закінченого злочину, в КК 

Німеччини немає норми, яка визначає ці поняття. У КК Франції міститься тільки 

визначення замаху, яке законодавцем пов'язано виключно з діями виконавця. 

Відповідальність за підготовчі дії по КК Франції не настає. 

Студенти повинні знати, які ознаки співучасті у злочині передбачені в 

кримінальному праві зарубіжних держав. КК Франції не містить загального визначення 

співучасті, а лише називає види співучасників. КК ФРН не містить загального визначення 

співучасті. У доктрині кримінального права під співучастю розуміється участь декількох 

осіб по-різному в скоєнні умисного злочинного діяння. 

Формами співучасті за КК ФРН є підбурювання і пособництво. В доктрині 

кримінальному праві Франції виділяють дві форми співучасті: а) співвиконавство; б) 

співучасть у власному (вузькому) розумінні. Співвиконавство виникає у випадку, якщо 

декілька осіб приймають участь в здійсненні одного злочину, тобто є присутнім груповий 

характер дій, що є кваліфікуючою ознакою. Співучасть у вузькому розумінні - це будь-яка 

діяльність окремих осіб, які сприяють здійсненню злочину або провокують його 

здійснення виконавцем, причому сама ця діяльність може і не бути кримінально караною 

у відриві від діяння виконавця 

Види співучасті: вчинення злочинного діяння двома особами спільно (Нідерландів, 

Данії, Франції, ФРН); банда (Австрія, Франція, ФРН), злочинна організація (Австрія, 

Болгарія, Італії, ФРН), збройні формування (Австрія, Данія, Франція, ФРН), участь в 

натовпі (Болгарія, Данія ) та інш. 

Семінарське заняття 3 



Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному праві України 

та зарубіжних держав  

Тема 7. Загальна характеристика системи Особливої частини кримінального права 

України та зарубіжних держав. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Поняття та система обставин, що виключають злочинність діяння. 

5.2. Необхідна оборона. Крайня необхідність. 

5.3. Інші обставини, що виключають злочинність діяння. 

7.1. Поняття, критерії побудови, структура та значення Особливої частини.  

7.2. Зв’язок норм Особливої частини з нормами Загальної частини. 

 

Аудиторна письмова робота 

Вирішення студентами завдань з  теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: обставин, що виключають злочинність діяння, необхідна оборона, 

крайня необхідність, інші обставини, що виключають злочинність діяння, структура 

Особливої частини. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
КК Франції до числа обставин, що виключають кримінальну відповідальність, 

відносить: 1) неосудність; 2) фізичний або психічний примус; 3) оману в праві; 4) дія, 

вчинена за приписом або дозволу закону або підзаконного акту; 5) дія, вчинена за наказом 

законної влади; 6) необхідна оборона; 7) крайня необхідність. 

У романо-германській системі кримінального права необхідна оборона віднесена 

до кола обставин, що виключають протиправність діяння. До умов правомірності оборони 

відносяться такі: 1) нападник є фізичною особою; 2) напад мас бути протиправним;              

3) наявним (напад почався, ще не завершився); 4) допускається захист не лише себе 

самого, але й інших осіб;  5) відсутнє перевищення меж необхідної оборони. Студенти 

повинні мати навички в порівнянні законодавства різних зарубіжних країн, наприклад,  які 

ознаки крайньої необхідності передбачено в кримінальному праві Франції та Німеччини. 

При висвітленні п.7.1. спочатку необхідно звернути увагу на те, що система 

Особливої частини кримінального права за її формально-змістовними показниками чітко 

пов’язана зі ступенем досконалості права тієї або іншої країни. Вона визначається 

традиціями, поглядами на пріоритети кримінально-правової охорони, що домінують у 

суспільстві , напрямами сучасної кримінально-правової політики держави.  
На підставі визначення Особливої частини потрібно показати загальні її риси, серед 

яких: Особлива частина – це сукупність кримінально-правових інститутів і норм , що 

визначають конкретні види злочинів та передбачають види (розміри) покарань за їх 

вчинення. Ці норми за їх певним переліком утворюють саме Особливу частину та 

об’єднуються в групи (розділи), розташовані відповідно до визначеного порядку. Далі 

бажано зупинитися на органічному зв’язку норм Особливої частини з нормами Загальної 

частини, що їх застосування та реалізація неможливі без використання загальних 

положень кримінального права. 

Також слід зазначити, що буквальне формулювання тексту статей пов’язане з 

вказівкою на диспозицію кримінально-правової норми , тобто кримінально-правову 

заборону, що містить караність за КК саме діяння особи, а не на караність особи, яка 

вчинила це діяння, що заборонене КК (це можна знайти в КК деяких інших країн романо-



германської правової системи, наприклад, Німеччини, Австрії, Данії, Італії, Швеції, 

Іспанії, Польщі). 
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Тема 6. Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в кримінальному 

праві України та зарубіжних держав. 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

6.1. Поняття, ознаки та мета покарання. 

6.2. Система покарань. 

6.3. Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки). 

6.4. Інститут пробації. 

 

Аудиторна письмова робота 

Вирішення студентами завдань з  теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: покарання, система покарань, інші альтернативні позбавленню волі 

покарання, інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки), пробація. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 
Вивчення першого питання потрібно починати із законодавчого визначення покарання, 

передбаченого в ч. 1 ст. 50 КК України. Потім на основі цих положень слід докладно 

показати ознаки покарання за кримінальним правом України, які йому притаманні, та 

провести порівняльний аналіз визначень покарання за кримінальним правом зарубіжних 

держав. Як правило, на відміну від кримінального права України, у кримінальному праві, 

наприклад, Франції, ФРН  не існує законодавчого визначення поняття покарання, воно 

дається лише доктриною права.  

Необхідно звернути увагу на цілі покарання, а саме: кару, виправлення 

засудженого та запобігання вчиненню нових злочинів (ч. 2 ст. 50 КК України). Зміст 

кожної з цих цілей повинен бути розкритий окремо та в їх взаємозалежності. Після цього 

треба надати характеристику теорій покарання за кримінальним правом англо-

американської правової системи: 1) як відплата; 2) як засіб залякування 3) як засіб 

виправлення, а також змішаних теорій покарання. У доктрині французького 

кримінального права щодо мети покарання поширені дві основні концепції: сучасного 

неокласицизму (відплати та залякування) і нового соціального захисту (виправлення та 

ресоціалізації злочинця). У кримінальному праві ФРН поширені абсолютні, відносні та 

змішані теорії покарання. 

Слід навести визначення поняття «система покарань», зупинитися на аналізі його 

ознак за кримінальним правом України. Тут варто відмітити, що за КК України 

встановлений вичерпний перелік різних видів покарань. Водночас потрібно пам’ятати, що 

ці покарання поділяються на види за відповідними критеріями. Так, за КК України 

виділяють покарання: основні та додаткові (ст. 52), загальні та спеціальні, строкові та 

безстрокові . Система покарань за КК Франції ґрунтується на класифікації злочинних 

діянь, за якою вони складають три групи : покарання кримінальні, виправні та 

поліцейські. Крім того, для французького права є традиційним поділ покарань на: основні 

та додаткові, загальнокримінальні та політичні, за колом осіб (покарання щодо фізичних і 

юридичних осіб). У КК ФРН встановлено поділ покарань на основні та додаткові, а також 

додаткові наслідки.  



Слід зосередити увагу на розкритті змісту за КК України та кримінальним правом 

зарубіжних держав окремих видів покарань, таких як: смертна кара, позбавлення волі 

(довічне або на певний строк), майнові покарання (штраф, конфіскація майна) та ін. 

Доцільно показати роль і місце, які вони займають у системі покарань серед інших її 

видів.   
Вміти дати визначення інших заходів кримінально-правового характеру (заходи 

безпеки) та вказати на способи їх закріплення за кримінальним правом зарубіжних 

держав, а також з’ясувати, у чому полягає їх правове призначення та відмінність від 

покарання. Далі слід проаналізувати окремі види цих заходів (заходи виправлення та 

безпеки, превентивне ув’язнення за КК ФРН; заходи безпеки, які застосовуються щодо 

осіб, які страждають на алкоголізм та наркоманію, психічно хворих осіб; примусові 

заходи виховного характеру щодо неповнолітніх тощо) й назвати ті, що передбачені за КК 

України. 
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Тема 8. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинних діянь в Україні та  

зарубіжних державах. 
Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. Злочинні діяння проти особистості у кримінальному праві України та 

зарубіжних держав 

8.2. Злочинні діяння у сфері економіки у кримінальному праві України та 

зарубіжних держав 

8.3. Злочинні діяння проти внутрішньої та зовнішньої безпеки держави, проти 

міжнародного правопорядку у кримінальному праві України та зарубіжних держав 

 

Аудиторна письмова робота 

Вирішення студентами завдань з  теми заняття. 

 
Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: злочинні діяння проти особи, злочинні діяння проти статевої 

свободи та статевої недоторканності особи, злочинні діяння проти власності, екологічні 

злочинні діяння, безпека, громадський порядок, службові (посадові) злочинні діяння, 

правосуддя, військові злочинні діяння, міжнародний правопорядок.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: КК 

України – наразі єдиний кримінальний кодекс, який виділяє «міжнародний правопорядок» 

як самостійний об’єкт охорони. В інших кримінальних кодексах, як правило, йдеться про 

злочини проти миру та безпеки людства тощо. Поступово все більше зарубіжних держав 

визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і, відповідно, з їх національних 

кримінальних кодексів положення про відповідальність за міжнародні злочини (злочини 

проти миру та безпеки людства, воєнні злочини, геноцид тощо) зникають. Римський 

статут міжнародного кримінального суду досконало визначає міжнародні злочини, а ще 

більш чітко вони будуть визначені у Кодексі злочинів проти миру і безпеки людства, який 

невдовзі буде прийнятий і почне діяти після його ратифікації певною кількістю держав. 
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Тема 9. Поняття порівняльного кримінального процесу 

Питання для усного опитування та дискусії 

9.1 Основні поняття теорії кримінального процесу 



9.2 Правові системи та правові сім’ї 

9.3 Правове регулювання засад кримінального провадження в Україні та  

зарубіжних державах 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: кримінальний процес; кримінальне провадження; історичні форми 

кримінального процесу; обвинувальний (змагальний) процес; інквізиційний (розшуковий) 

процес; змішаний процес; кримінально-процесуальні відносини; кримінально-процесуальна 

діяльність; процесуальні дії; процесуальні рішення; процесуальна форма; диференціація 

процесуальної форми; кримінально-процесуальні функції; процесуальні гарантії. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах.   

- обґрунтування різних підходів до визначення поняття та значення угод в 

кримінального процесу; 

- визначення елементів завдань кримінального судочинства; 

- наведення загальної класифікації функцій у кримінальному процесі; 

- визначення основних елементів кримінальних процесуальних відносин та їх 

елементів; 

- узагальнення основних підходів до розуміння кримінальних процесуальних 

гарантій; 

- пояснення змісту концепції кримінальної процесуальної форми; 
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Тема 10. Суб’єкти кримінального провадження в Україні та зарубіжних державах 

Питання для усного опитування та дискусії 

10.1 Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження 

10.2 Процесуальний статусу суду. Суд присяжних 

10.3 Органи, які здійснюють кримінальне переслідування 

10.4 Учасники процесу, які мають власний інтерес у кримінальному провадженні 

10.5 Інші учасники процесу 

10.6 Відводи. 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. суб’єкт кримінального процесу; учасник кримінального 

провадження; сторона кримінального провадження; процесуальна рівноправність сторін; 

правовий статус; суд; суддя; головуючий в судовому засіданні; присяжний; повноваження; 

судовий контроль. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення понять "суб'єкти 

кримінального процесу", "учасники кримінального провадження", "сторони"; 

 визначення елементів правового статусу суб'єкта; 

 наведення загальної класифікації суб'єктів кримінального процесу; 

 обґрунтування послідовності вчинення процесуальних дій щодо набуття 

особою процесуального статусу; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо 

процесуального статусу суб’єктів кримінального процесу;  

 пояснення змісту концепції судового контролю. 
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Тема 11 Докази і доказування в Україні та  зарубіжних державах 



Питання для усного опитування та дискусії 

11.1 Методологічні основи теорії доказів. Поняття “докази”. Класифікація доказів. 

Властивості доказів 

11.2 Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 

11.3 Процес доказування. Обов’язок доказування 

11.4 Джерела доказів 

11.5 Показання. Речові докази. Висновок експерта. Документи 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: теорія судових доказів; доказ; доказове право; допустимість доказів; 

достовірність доказів; достатність доказів; належність доказів; прямі і непрямі докази; 

обвинувальні і виправдувальні докази; первинні і похідні докази; особисті і матеріальні 

докази. Показання. Речові докази. Висновок експерта. Документи 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття "доказ"; 

 підходи до визначення доказів в англо-амекиканській та континентальній 

правових системах 

 визначення елементів процесу доказування; 

 наведення загальної класифікації елементів предмету доказування; 

 хактеристика окремих джерел доказів за законодавством України і 

зарубжних держав 
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Питання для усного опитування та дискусії 
Тема 13 Початок кримінального провадження та досудове розслідування в Україні та  

зарубіжних державах 

13.1 Початковий етап досудового розслідування 

13.2 Поняття загальних положень досудового розслідування 

13.3 Підозра і публічне обвинувачення. Зміна підозри 

13.4 Доказування в стадії досудового розслідування. Слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії. 

13.5 Закінчення досудового розслідування 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: виділення матеріалів досудового розслідування; дізнання; досудове 

розслідування; досудове слідство; матеріали кримінального провадження; об'єднання 

матеріалів досудового розслідування; персональна підслідність; підслідність; підслідність 

за зв’язком справ; предметна підслідність; процесуальне рішення; процесуальний акт; 

строки досудового розслідування; таємниця досудового розслідування; територіальна 

підслідність 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення понять "підслідність", 

"юрисдикція", "досудове розслідування;" 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при 

об’єднанні і виділенні матеріалів кримінального провадження; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо 

судового контролю в стадії досудового розслідування; 

 наведення загальної класифікації видів допиту за законодавстовм України та 

зарубіжних держав 

 з’ясування специфіки допитів окремих категорій осіб;  

 обґрунтування різних підходів до визначення понять "пред'явлення для 

впізнання", "слідчий експеримент"; 
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Питання для усного опитування та дискусії 
Тема 14 Судовий розгляд в Україні та зарубіжних державах 

14.1 Стадія підготовчого провадження 

14.2 Загальні положення судового розгляду 

14.3 Порядок провадження судового засідання 

14.4 Вирок та ухвала суду 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: судовий розгляд справи; вирок суду; обвинувальний вирок; 

виправдувальний вирок; реабілітуючі підстави; нереабілітуючі підстави; правові 

властивості вироку; законність вироку; обґрунтованість вироку; мотивованість вироку; 

справедливість вироку; обов’язковість вироку; виключність вироку; преюдиційність 

вироку; нарадча кімната; нарада суддів; окрема думка судді. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття вирок суду. 

 визначення елементів вироку суду 

 наведення загальної класифікації властивостей вироку суду. 

 обґрунтування послідовності вчинення окремих процесуальних дій при 

ухваленні вироку суду; 

 узагальнення основних підходів до удосконалення законодавства щодо 

вироку суду; 

 пояснення змісту концепції правосудності вироку за законодавстовм 

України та зарубіжних держав 

 

1.4. Самостійна робота студентів 

Тема 1. Поняття порівняльне кримінальне право, його предмет та значення. Джерела 

порівняльного кримінального права. 

Завдання 1. Визначити основні тенденції розвитку сучасного кримінального  права.   

Завдання 2. Проаналізувати джерела кримінального  права  України  та  в країнах 

романо-германської правової системи.  

 

Питання для самоконтролю 

- Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, значення. 

- Кримінально-правова система, її поняття та структура. 

- Основні риси та особливості романо-германської (континентальної) кримінально-

правової системи. 

-  Дія кримінального закону у часі та просторі, принципи його дії: територіальний, 

громадянства, реальний, універсальний. 

          - Зворотня дія закону. Екстрадиція. 

 

 

Тема 2. Поняття, ознаки та кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинних  

діянь) у кримінальному праві зарубіжних  держав. Склад кримінального 

правопорушення, його зміст, види,  функції та значення. 

 

Завдання 1. Охарактеризувати поняття  злочину  (злочинного  діяння),  його ознаки 

за законодавством держав Європейського Союзу. 



 Завдання 2. Проаналізувати особливості та види відповідальності юридичних осіб у 

кримінальному праві.  

Питання для самоконтролю 

- Поділ злочинного діяння (кримінального правопорушення) на злочин та проступок 

у країнах романо-германської правової системи. Наведіть приклади. 

- Об’єктивні ознаки злочину (злочинного діяння). 

- Суб’єктивні ознаки злочинного діяння. 

- Форми вини в країнах романо-германської системи кримінального права. 

 

Тема 3.  Стадії вчиення умисного злочинного діяння у кримінальному праві зарубіжних 

держав. 

Завдання 1. Охарактеризувати cтадії вчинення злочину (злочинного діяння): 

поняття,ознаки, види. 

Завдання 2. Проаналізувати вирішення питань караності за готування та замах на 

злочин (злочинне діяння). 

Питання для самоконтролю 

- Готування до злочину (злочинного діяння): поняття та ознаки.  

- Замах на злочин (злочинне діяння) та його види. 

- Добровільна відмова, її поняття, ознаки та правові наслідки. 

- Дійове каяття, його значення для кримінальної відповідальності та призначення 

покарання 

 

Тема 4. Співучасть у злочиних діяннях  в кримінальному праві України та  зарубіжних 

держав. 
Завдання 1. Охарактеризувати підходи до визначення поняття співучасті в 

кримінальному праві країн романо-германської систем кримінального права.  

 Завдання 2. Визначити відповідальність співучасників злочину (злочинного 

діяння): підстава та межі. 

Питання для самоконтролю 

 - Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві.  

 - Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. 

 - Види співучасників. 

 - Причетність до злочину (злочинного діяння): її види, відмінність від співучасті. 

 

Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному праві України 

та зарубіжних держав  

 

Завдання 1. Охарактеризувати поняття та систему обставин, що виключають 

злочинність діяння. 

Завдання 2. Проаналізувати інші обставини, що виключають злочинність діяння: 

затримання особи, що вчинила злочин, виконання наказу або розпорядження, фізичний чи 

психічний примус, виправданий ризик та ін. 

Питання для самоконтролю 

- Необхідна оборона, її законодавче конструювання в кримінальному праві різних 

зарубіжних держав. Наведіть привклади. 

- Крайня необхідність: законодавча регламентація та умови правомірності, 

відповідальність за перевищення її меж. 



 

Тема 6. Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в кримінальному 

праві України та зарубіжних держав. 

 

Завдання 1. Визначити поняття, ознаки та мету покарання. 

Завдання 2. Охарактеризувати систему покарань в кримінальному праві України 

та зарубіжних держав. 

Питання для самоконтролю 
 

- Основні теорії покарання у країнах романо-германської систем кримінального 

права. 

- Система покарань. Поділ покарань на основні, додаткові та змішані. 

- Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки), поняття, 

відмежування від покарання. 

- Інститут пробації. 

 

Тема 7. Загальна характеристика системи Особливої частини кримінального права 

України та зарубіжних держав. 

 

Завдання 1. Визначити поняття та значення Особливої частини. 

Завдання 2. Охарактеризувати зв’язок норм Особливої частини з нормами 

Загальної частини. 

Питання для самоконтролю 

- Поняття, критерії побудови, структура та значення Особливої частини. 

- Зв’язок норм Особливої частини з нормами Загальної частини. 

Тема 8. Кримінальна відповідальність за окремі види злочинних діянь в Україні та  

зарубіжних державах. 
Завдання 1. Проаналізувати злочинні діяння проти особи в Україні та  зарубіжних 

державах. 

Завдання 2. Охарактеризувати злочинні діяння проти безпеки держави, порядку 

управління та службові (посадові) злочинні діяння.  

Питання для самоконтролю 

- Злочинні діяння проти життя та здоров’я  особи.  

- Злочинні діяння проти волі особи.  

- Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. 

-  Злочинні діяння проти політичних та інших прав і свобод людини і 

громадянина.   

- Злочинні діяння проти правосуддя. 

- Злочинні діяння проти міжнародного правопорядку. 

 

Тема 9. Поняття порівняльного кримінального процесу 

Завдання 1. Дати визнначення професцальної форми, функцій та гарантій. 

Завдання 2. Охарактеризувати стадії кримінального процесу 

Питання для самоконтролю 

- Наведіть визначення кримінального процесу 

- Назвіть правила чинності кримінального процеуального законодавства в часі 

просторі і за колом осіб 

- Назіть джерела кримінального процесуального права 



- Назвіть засад кримінального процесу 

 

Тема 10. Суб’єкти кримінального провадження в Україні та зарубіжних 

державах 

Завдання 1. Наведіть класифікацію суб’єків кримінального процесу 

Завдання 2. Заходи забезпечення безпеки часників кримінального провадження 

Питання для самоконтролю 

- В чому полягає самостійність і незалежність суду? 

- Які функції здійснює прокурор в кримінальному процесі? 

- Назвіть органи досудового розслідування 

- Які права має підозрюваний? 

 

Тема 11 Докази і доказування в Україні та  зарубіжних державах 

Завдання 1..Визначення поняття доказів 

Завдання 2. Властивості доказів 

Питання для самоконтролю 

- У чому відмінність прямих і непрямих доказів? 

- Дайте визначення процесу доказування 

- Хто несе обов’язок доказування в кримінальному провадженні? 

- Які Ви знаєте види документів? 

 

Тема 12. Заходи забезпечення кримінального провадження в Україні та зарубіжних 

державах 

Завдання 1..Визначення заходів забезпечення кримінального провадження 

Завдання 2. Види запобіжних заходів 

Питання для самоконтролю 

- Які заходи процесуального примусу можуть бути застоссовані до свідка? 

- Назвіть заходи, які обмежують недоторканність права власності 

- Назвіть підстави затримання особи за підозрою у вчиненні зочину 

- Який порядок продовження строку тримання під вартою 

 

 

Тема 13. Початок кримінального провадження та досудове розслідування в 

Україні та  зарубіжних державах 

Завдання 1. Види досудового розслідування 

Завдання 2. Рішення, якми завершується стадія досудового розслідування 

 Питання для самоконтролю 

- Визначення підслідності кримінальнх проваджень 

- Підстави об’єднання матеріалів кримінального провадження 

- Підстави зупинення зупинення кримінального провадження 

- Порядок проведення допиту свідка 

 

 

Тема 14. Судовий розгляд в Україні та зарубіжних державах 

Завдання 1. Рішення у стадії підготовчого провадження 

Завдання 2. Етапи судового розгляду кримінального провадження 

Питання для самоконтролю 

- Які документи прокурор подає до суду разом з обвинвальним актом? 

- Назвіть види ухвал суду 

- Які питання вирішує суд у вироку? 



- Який порядок застосування запобіжного заходу до обвинуваченого в стадії 

судового розгляду? 

 

 

Тема 15 Перегляд судових рішень в Україні та зарубіжних державах 

Завдання 1.Види перегляду судових рішень 

Завдання 2. Загальні положення апеляційного провадження 

Питання для самоконтролю 

- Назвіть загальні положення касаційного провадження 

- Які рішення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку 

- Які рішення приймає суд апеяціної інстанції? 

- Підстави зміни та скасування вирок суду першої інстанції 

 

1.5. Індивідуальні завдання  
 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання 

обирається студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. 

refero– доношу, повідомляю, переказую)–це короткий переказ змісту наукової роботи, 

книги або вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану 

тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових 

праць, літератури по темі). 

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у 

разі необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера 

джерела, за яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо 

подається точна цитата або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 

через 1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. 

Загальний обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми рефератів-оглядів 

 

1. Загальні тенденції розвитку кримінального права.  

2. Криміналізація нових видів суспільно небезпечних діянь. 

3. Поняття злочину (злочинного діяння) у кримінальному праві України та 

зарубіжних держав.   

4. Класифікація злочинів (злочинних діянь) за ступенем тяжкості у кримінальному 

праві України та зарубіжних держав.   

5. Злочини із формальним та матеріальним складом. 

6. Об’єктивна сторона злочину (діяння, наслідки злочину, причинно- наслідковий 

зв’язок між діянням та суспільно-небезпечними наслідками).  

7. Суб’єктивна сторона злочину (вина, мотив, мета злочину).   
8. Суб’єкт злочину у кримінальному праві України та зарубіжних держав.   

9. Вік кримінальної відповідальності у кримінальному праві України та зарубіжних 



держав.  

10. Необхідна оборона у кримінальному праві. 

11. Відповідальність співучасників у кримінальному праві України та зарубіжних 

держав. 

12. Відповідальність юридичних осіб у сучасному кримінальному праві України та 

зарубіжних держав. 

13. Фізичний та психічний примус.  

14. Провокація злочину.  

15. Особливості призначення покарання у різних країнах світу. 

16. Пом’якшуючі обставини у кримінальному праві України та зарубіжних держав.  

17. Обтяжуючі обставини у кримінальному праві України та зарубіжних держав. 

18. Звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві України та 

зарубіжних держав. 

19. Аналіз системи Особливої частини кримінального права України та зарубіжних 

держав.  

20. Злочини проти особи у кримінальному праві України та зарубіжних держав.  

21. Злочинні діяння проти життя та здоров’я у кримінальному праві України та 

зарубіжних держав. 

22. Економічні злочини у кримінальному праві України та зарубіжних держав. 

23. Характеристика злочинів проти статевої недоторканості та статевої свободи.  

24. Особливості кваліфікації злочинів проти сім’ї та неповнолітніх.  

25. Політичні злочини у сучасному світі.   

26. Державна зрада як особливий злочин проти держави. 

27. Шпигунство у кримінальному праві України та зарубіжних держав.  

28. Воєнні злочини у сучасному світі. 

29. Злочини проти державної та муніципальної служби (посадові злочини) у 

кримінальному праві України та зарубіжних держав.  

30. Міжнародний тероризм. 

31. Історичні форми кримінального процесу 

32. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної форми 

33. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій 

34. Поняття, завдання та ознаки стадій кримінального процесу. 

35. Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі, за колом осіб. 

36. Презумпція невинуватості. 

37. Правовий статус прокурора 

38. Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого 

39. Поняття, види та порядок застосування заходів безпеки 

40. Поняття та властивості доказів 

41. Речові докази: поняття і види 

42.  Поняття та види процесуальних строків 

43. Порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів 

44. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження 

45. Поняття, загальні засади провадження слідчих дій 

46. Експертиза у кримінальному провадженні 

47. Повідомлення про підозру у кримінальному процесі. 

48. Вирок суду 

49. Поняття, зміст, строки і порядок подання апеляційних скарг 

50. Рішення суду касаційної інстанції 

 

1.6. Підсумковий контроль 
 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі:  усного екзамен – 

шостий семестр. 



 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

 

1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, значення. 

2. Основні тенденції розвитку сучасного кримінального  права.   

3. Загальна  характеристика  джерел  кримінального  права  України  та  в зарубіжних 

державах. 

4. Джерела кримінального права Франції. 

5. Джерела кримінального права ФРН. 

6. Поняття злочину (злочинного діяння).  

7. Ознаки злочинного діяння в кримінальному праві Нідерландів. 

8. Ознаки злочинного діяння в кримінальному праві Угорщини. 

9. Об’єктивні ознаки злочину (злочинного діяння).   

10. Суб’єктивні ознаки злочину (злочинного діяння).   

11. Класифікація злочинів (злочинних діянь) за ступенем тяжкості в США.  

12. Злочини та проступки. Малозначні діяння. 

13. Класифікацію злочинів (злочинних діянь) в кримінальному праві Іспанії. 

14. Класифікацію злочинів (злочинних діянь) в кримінальному праві Австрії. 

15. Стадії вчинення злочину (злочинного діяння): поняття,ознаки, види. 

16. Стадії вчинення злочину (злочинного діяння) в Англії 

17. Готування до злочину (злочинного діяння): поняття та ознаки.  

18. Готування до злочину за законодавством США. 

19. Готування до злочину за КК ФРН. 

20. Готування до злочину за КК Франції. 

21. Замах на злочин за КК ФРН. 

22. Замах на злочин за КК Польщі. 

23. Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві України  та  зарубіжних 

держав. 

24. Види співучасників. Форми співучасті. 

25. Види співучасників за законодавством США. 

26. Форми співучасті за законодавством Англії. 

27. Відповідальність співучасників злочину (злочинного діяння). 

28. Поняття та система обставин, що виключають злочинність діяння. 

29. Необхідна оборона. Крайня необхідність в кримінальному праві України  та  

зарубіжних держав. 

30. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом Франції. 

31. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним правом 

Німеччини. 

32. Інші обставини, що виключають злочинність діяння за законодавством 

зарубіжних держав. 

33. Поняття, ознаки та мета покарання в кримінальному праві України  та  

зарубіжних держав. 

34. Система покарань в кримінальному праві України  та  зарубіжних держав. 

35. Система покарань в кримінальному праві Італії. 

36. Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки) в кримінальному 

праві зарубіжних держав. 

37. Поняття, критерії побудови, структура та значення Особливої частини в 

кримінальному праві України  та зарубіжних держав. 

38. Зв’язок норм Особливої частини з нормами Загальної частини. 

39. Злочинні діяння проти особистості у кримінальному праві України та зарубіжних 

держав. 



40. Злочинні діяння у сфері економіки у кримінальному праві України  та  

зарубіжних держав. 

41. Злочинні діяння проти внутрішньої та зовнішньої безпеки держави, проти 

міжнародного правопорядку у кримінальному праві України та зарубіжних держав. 

42. Злочинні діяння проти власності  в кримінальному праві України  та  зарубіжних 

держав. 

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

44. Характеристика злочинів проти статевої недоторканості та статевої свободи.  

45. Злочини проти державної та муніципальної служби (посадові злочини)  у 

кримінальному праві України та зарубіжних держав. 

46. Екологічні злочинні діяння. 

47. Воєнні злочини в кримінальному праві України  та  зарубіжних держав. 

48. Міжнародний терроризм. 

49. Поняття процесуальної форми. Єдність та диференціація процесуальної форми 

50. Поняття, система та характеристика кримінально-процесуальних функцій 

51. Поняття, завдання та ознаки стадій кримінального процесу 

52. Презумпція невинуватості. 

53. Правовий статус прокурора 

54. Правовий статус підозрюваного і обвинуваченого 

55 Поняття та властивості доказів 

56. Речові докази: поняття і види 

57. Поняття та види процесуальних строків 

58. Порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів 

59. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження 

60. Поняття, загальні засади провадження слідчих дій 

61. Експертиза у кримінальному провадженні 

62. Повідомлення про підозру у кримінальному процесі 

63. Початок досудового розслідування 

64.Понятя та форми досудового розслідування 

65. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження в 

досудовому слідстві 

66. Поняття та система загальних положень судового розгляду 

67. Скороченй судовий розгляд за законодавством України та зарубіжних держав 

68. Судовий розгляд кримінального провадження за законодавством України та 

зарубіжних держав  

69.Вирок суду за законодавством України та зарубіжних держав 

70 Види оскарження рішень суду першої інстанції за законодавством країни та 

зарубіжних держав 

71. Апеляційне провадження за законодавством України та зарубіжних держав 

72. Рішення апеляційного суду за законодавством України та зарубіжних держав 

73. Касаційне провадження за законодавством України та зарубіжних держав 

74. Єкстраординарні порядки перегляду судових рішень в кримінальному 

провадженні України та зарубіжних держав 

74. Угоди в кримінальному провадженні України та зарубіжних держав 

 

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

 

1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, значення. 

2.  Апеляційне провадження за законодавством України та зарубіжних держав 

3. Яка класифікація злочинів у французькому законодавстві? 

А) злочини і проступки 



Б) проступки і правопорушення 

В) злочини і правопорушення  
 

2. Схема нарахування балів 

 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 
 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
   

 100 балів 
   

    

Очна (денна,вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
     

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 
     

      

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

 

 
2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості 

лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова.  

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення: 

шостий семестр – 12 лекційних занять. 

 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/

п 

Форма 

навчанн

я 

Кількість 

лекцій 

за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

  1 2    3 4 5  6 7 8 9  10 11 12 

1. 
Денна 
(шостий 

семестр) 
12 0,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 5,8 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право і процес» 

передбачено проведення 10 семінарських занять за денною формою навчання. 



За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 

до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14). 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

№ 

з/п 
13 тем 

Номер теми Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 15 

2.  

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

5 5 

 Усього балів  20 

 

3. Рекомендовані джерела 

 

3.1. Основні  джерела 

1. Антипов В.І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та 

практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, 

науково-практичний коментар Харків: Право, 2019. 1200 с.   

2. Басай В., Садова Т., Савченко В. Кримінальний процес України, Республіки 

Польщі та ФРН: порівняльний аналіз : Навчальний посібник. К.: Алерта, 2015. 

480 с. 

3. Басецкий И. И. Субъекты и участники уголовного процесса: сравнительный анализ 

УПК Украины и Беларуси. Право і суспільство. 2009.  № 4. С. 130–144. 

4. Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях: пер. с итал. Киев: Ин Юре, 2014.  240 с. 

5. Герасимчук О. Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-

процесуальним законодавством Польщі, Росії та України Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні Л., 2007.  С. 591–592. 

6. Григоренко І. А. Порівняльний аналіз функціонування систем кримінального 

судочинства у країнах романо-германської правової сім'ї. Сучасні проблеми 

правової системи України. К., 2012.  Вып. 4.  С. 94–96. 

7. Гуценко К. Ф. Головко Л. В.,  Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных 

государств : учеб. пособие. М. : Зерцало-М, 2002.  528 с. 

8. Давид Р. Основные правовые системы современности. пер. с франц. В. А. 

Туманова. Москва: Междунар. отношения, 2003. 400 с.  

9. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография Москва: 

Юрлитинформ, 2009. 448 с. 

10. Ежов А. Н. Селяков Н. А. Наказание в уголовном праве стран Евросоюза (Англии, 

Франции, Германии): учеб. Пособие. Москва: Юпитер, 2005. 96 с. 

11. Есаков Г. А. Крылова Н. Е. Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных 

стран, Москва: Проспект, 2009. 336 с. 

12. Жалинский А. Э . Современное немецкое уголовное пра-во Москва: ТК «Велби»; 

Проспект, 2004. 560 с. 



13. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія/ під ред.                        В. Л. 

Менчинського. Переклад на українську мову О. В. Лішевської. К.: ОВК, 2016. 284 

с. 

14. Кримінальний кодекс Литовської Республіки. URL: 

http://www.lithuanialaw.com/lithuanian-criminal-code-495 (дата звернення: 

01.10.2020) 

15. Кримінальний кодекс Республіки Болгарія. URL: 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/39 (дата 

звернення: 01.10.2020). 

16. Кримінальний кодекс Республіки Італія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale (дата 

звернення 01.10.2020). 

17. Кримінальний кодекс Республіки Польща / під ред. В. Л. Менчинського. Переклад 

на українську мову В. С. Станіч. К., ОВК, 2016. 138 с. 

18. Кримінальний кодекс Республіки Словаччина. URL: 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/4 (дата 

звернення: 01.10.2020). 

19. Кримінальний кодекс Французької Республіки / під ред.               В. Л. 

Менчинського. Переклад на українську мову – К. І. Мазуренко. К., 2017. 348 с. 

20. Кримінальний кодекс Чеської Республіки / Переклад на українську мову - О. В. 

Коротюк. К., ОВК, 2020. 264 с. 

21. Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : 

навч. посіб. К. : Центр учб. л-ри, 2010.  352 с. 

22. Нор В. Т., Федорчук Н. Б. Захист прав потерпілих від злочину в англо-

американській правовій системі та кримінальному судочинстві України : 

монографія. К. : Правова єдність, 2009.  192 с. 

23. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне 

законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове 

дослідження : монографія К. : КНТ, 2007. 596 с. 

24. Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне 

законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове 

дослідження: монографія. Київ: КНТ, 2007. 596 с. 

25. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, 

Германии,   Японии): сб. законодат. материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. – 

Москва: Зерцало, 2001. 352 с. 

26. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенные части: учебник для 

магистров / Под ред. Н. Е. Крылова. Москва: Юрайт, 2013.      1054 с. 

27. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: 

научно-практический комментарий и перевод текста закона. 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2016. 312 с. 

28. Уголовный кодекс Австрии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. С. 

В. Милюкова; предисловие Генерального прокурора Австрии, доктора Эриста 

Ойгена Фабрици; перевод с немецкого Л. С. Вихровой. СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2004. 352 с. 

29. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко,                  Н. Е. Крыловой; 

пер. с фр .  Н. Е . Крыловой. – Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. 650 с. 

30. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав 

континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Київ: 

Юрисконсульт, 2006. 1048 с. 

31. Хмелевський Д. Порівняльна характеристика повноважень прокурорів в окремих 

державах Європи, США та в Україні на досудовому розслідуванні. Вісник 

прокуратури.  2013.  № 12.  С. 179–184. 

http://www.lithuanialaw.com/lithuanian-criminal-code-495
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/39
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/4


32. Хохлова І.В. Шем’яков О.П. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та 

відповідях) : Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 256с. 

33. Черепій П. М. Система і повноваження органів кримінального судочинства у ФРН і 

Україні : навч. посіб. К. : Центр навч. л-ри, 2005. 416 с. 

34. Яценко С. С. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних 

держав: навч. посіб. Київ: Вид. дім. «Дакор», 2013. 168 с. 

 

3.2. Допоміжні  джерела 

1. Андрушко А.В. Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за 

підміну дитини. Держава та регіони. Серія: Право. 2018. № 4 (62). С. 99–105. 

2. Андрушко А.В. Примушування як злочин проти свободи особи: зарубіжний досвід 

та перспективи його запозичення. Юридичний науковий електронний журнал. 

2020. № 3. С. 286–291. 

3. Андрушко А.В. Протидія захопленню заручників за кримінальним законодавством 

України та окремих держав Європи: порівняльно-правовий аналіз. Актуальні 

питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-

х частинах. Частина 1. Суми: Сумський національний аграрний університет, 2018. 

С. 245–249. 

4. Андрушко А.В. Система злочинів проти свободи, честі та гідності особи за 

законодавством зарубіжних держав: порівняльно-правове дослідження. 

Порівняльноаналітичне право. 2020. № 1. С. 412–421. 

5. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види. Право 

України. 2011. № 9. С. 25-41. 

6. Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния Харьков: 

Основа, 1991.  360 с. 

7. Берзін П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове 

значення. Київ: Вид. дім. «Дакор», 2009. 736 с. 

8. Бойко А. И. Преступное бездействие. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 

320 с. 

9. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні 

Київ: Атіка, 2005. 240 с. 

10. Вереша Р. В. Суб’єктивні елементи складу злочину: наук.-практ. посіб. Київ: 

Алерта, 2015.  88 с. 

11. Воробей П. А. Кримінально-правове ставлення в вину. Київ: Атіка, 2009. 176 с. 

12. Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні: посіб. / за 

ред. О. В. Беци.  Київ: МП «Леся», 2003. 116 с. 

13. Гончарук О. Деякі питання застосування інституту довічного позбавлення волі у 

кримінальному праві держав-членів Європейського Союзу. Право України. 2011. № 

11-12. С. 144–149. 

14. Готтефредсон М., Герші Т. Загальна теорія злочину / пер. з англ. Н. Бордунової.  

Харків: Акта, 2000.  323 с. 

15. Грищук В. К. Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: 

порівняльно-правове дослідження. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013.  248 

с. 

16. Грищук В. К. Поняття, предмет, методи, завдання, функції, система, джерела та 

принципи українського кримінального права. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 

2009. 122 с. 

17. Грищук В.К. Питання кримінальної відповідальності юридичних осіб в Англії, 

США, Франції та Республіці Польща. Вісник Академії адвокатури України. 2007. 

Вип. 10. С. 79–88. 



18. Есаков Г. А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное 

состояние общей части: монография. Москва: ТК “Велби”; Проспект, 2007.  736 с. 

19. Жданов Ю. Н. Лаговская Е. С. Европейское уголовное право. Перспективы 

развития. Москва: Междунар. отношения, 2001. 232 с. 

20. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-

правовий аналіз): монографія. Харків: Одіссей, 2013. 376 с. 

21. Зінченко І. О. Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Англії: 

порівняльно-правовий аспект. Вісн. Нац. ун-ту “Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого”. Серія: Економ. теорія та право. № 3 (14). 2013. С. 205-216. 

22. Зубкова В. И. Уголовное законодательство европейских стран: сравнительно-

правовое исследование: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 328 с. 

23. Иванов A. M. Корчагин А. Г. Сравнительное уголовное право: учебник / А. М. 

Иванов. Владивосток, 2002. 470 с. 

24. Каменський Д. В. Відповідальність за економічні злочини у Сполучених Штатах 

Америки та Україні: порівняльно-правове дослідження: монографія/ переднє слово 

д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дудорова. – Київ: ВД «Дакор». 1128 с. 

25. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність. Луганськ : Ред.-

вид. від. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Діденка, 2013. 560 с. 

26. Києвець О.В. Визначення поняття злочину в міжнародному кримінальному праві. 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.  2000. Вип. 1. С. 

66 72. 

27. Козлов А. П. Понятие преступления. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004.  

819 с. 

28. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права 

Франції та України: порівняльний аналіз: монографія. – Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2008.  232 с. 

29. Кривоченко Л. М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному 

кодексі України. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 120 с. 

30. Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. / за ред. В. Я. Тація, В. І. 

Борисова , В. І. Тютюгіна. 5-е вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2015. 528 с. 

31. Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, 
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