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Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародне кримінальне право» 

для підготовки здобувачів ступеня магістр 

за спеціальністю 081 Право 

 

Назва навчальної 

дисципліни 
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Плисюк Наталія Миколаївна, 

(https://www.univer.km.ua/profile/plysiuk-nataliia-mykolaivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

процесу 

Семінарські заняття, консультації: Плисюк Наталія Миколаївна, 

(https://www.univer.km.ua/profile/plysiuk-nataliia-mykolaivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

процесу  

Мета навчальної 

дисципліни 

Основна мета навчальної дисципліни – вивчення системи принципів і 

норм, що регулюють питання у боротьбі зі злочинністю, передусім з 

міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру. 

Дисципліна стане міцним підґрунтям для вивчення обов’язкової 

навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право і процес». 

Дисципліна є надзвичайно корисною, оскільки дає знання, необхідні 

для складання єдиного фахового вступного випробування для вступу 

до магістратури за спеціальностями Право і Міжнародне право, яке 

містить блок завдань з міжнародного кримінального права. 

Програмн і 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань). 

ЗК-9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 

правової невизначеності. 

СК-2 Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України. 

СК-3 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. 

СК-4 Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 



міжнародних правових систем з правовою системою України. 

СК-5 Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи 

у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції. 

СК-9 Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПРН-1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

ПРН-2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними 

стандартами. 

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. 

ПРН-7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН-8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

ПРН-10. Уміння передбачати широкі загальносуспільні наслідки 

укладання міжнародного договору або вчинення іншої дії 

дипломатичного або міжнародно-правового характеру, прийняття 

внутрішньодержавних нормативно-правових актів 

ПРН-11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції.  

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. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Поняття, принципи, завдання міжнародного кримінального 

права. 

Тема 2. Дія кримінальної юрисдикції в часі та просторі. 

Тема 3. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру. 

Тема 4. Конвенційні злочини у міжнародному праві. 

Тема 5. Відповідальність у міжнародному кримінальному праві. 

Тема 6. Правова допомога держав у кримінальних справах. 

Тема 7. Міжнародний кримінальний суд в системі міжнародних 

кримінальних судових органів. 

Тема 8. Запобігання міжнародній злочинності. 

Тема 9. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю. 

 

 

 


