
 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне 

право України та держав Європейського Союзу» 

для підготовки здобувачів ступеня магістр 

за спеціальністю 081Право 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

ТА ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 1курс, 2семестр 

Форма контролю залік 

Викладач 

(орієнтовно) 

Лекції, консультації: Налуцишин Віктор Володимирович, 

(https://www.univer.km.ua/profile/nalutsyshyn-viktor-

volodymyrovych) доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального права та процесу 

Семінарські заняття, консультації: Налуцишин Володимир 

Вікторович, 

(https://www.univer.km.ua/profile/nalutsyshyn-volodymyr-

viktorovych) кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права та процесу 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни - вивчення 

системи кримінального права України та держав 

Європейського Союзу, принципів їх побудови, основних 

кримінально�правових інститутів цих країн, а також 

практики застосування законодавчих приписів та положень 

інших джерел кримінального права; формування у 

студентів юридичного мислення, знань, умінь та навичок, 



заснованих на базових положеннях кримінального 

законодавства України та держав Європейського Союзу, 

використовуючи методи порівняльно-правового аналізу, 

догматичного, структурно-системного аналізу та ін.  

Дисципліна стане підґрунтям для подальшого вивчення 

обов’язкової навчальної дисципліни «Порівняльне 

кримінальне право і процес». 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК2 Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему 

України. 

СК5 Здатність використовувати сучасні правові доктрини 

та принципи у правотворчості та в процесі застосовування 

інститутів публічного і приватного права, а також 

кримінальної юстиції 

Результати 

навчання відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і 

явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 

регулювання 

РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, 

пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання 

РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування 

окремих правових інститутів. 

РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 



правозастосування. 

РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, 

пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів 

правозастосування. 

РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні 

задачі правозастосування у різних сферах професійної 

діяльності 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Поняття порівняльного кримінального права, його 

предмет та значення. Джерела кримінального права 

України та держав Європейського Союзу. 

Тема 2. Поняття, ознаки та кваліфікація злочинів 

(злочинних  діянь) у кримінальному праві України та  

держав Європейського Союзу. Склад злочину, його зміст, 

види,  функції та значення. 

Тема 3. Стадії вчинення умисного злочинного діяння у 

кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

Тема 4. Співучасть у злочині  в кримінальному праві 

України та  держав Європейського Союзу. 

Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння в 

кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

Тема 6. Покарання та інші заходи кримінально-правового 

впливу в кримінальному праві України та держав 

Європейського Союзу. 

Тема 7. Загальна характеристика системи Особливої 

частини кримінального права України та інших держав 

континентальної Європи. 

Тема 8. Кримінальна відповідальність за окремі види 

злочинів (злочинних діянь) в Україні та  державах 

Європейського Союзу. 

 

 


