
ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 
 

Мета курсу – вивчення студентами основних принципів і інститутів 
кримінального права та процесу  зарубіжних країн,  осмислення ролі та значення 
кримінального закону у боротьбі зі злочинами, вироблення у студентів вмінь 
застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання конкретних правових 
ситуацій, вміння проводити порівняльні дослідження і формувати власну думку 
щодо можливості використання зарубіжного правового досвіду для 
вдосконалення кримінального процесу України. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Порівняльне кримінальне право і процес» 
має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: кримінальне право 
(загальна частина), кримінальне право (особлива частина), кримінально-
виконавче право, призначення покарання і кваліфікація злочинів, кримінально-
процесуальне право.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати:  основні поняття, інститути, загальні теоретичні положення 

кримінального права, зарубіжних країн різних правових систем; головні  системи  
кримінального права і кримінально-правової політики сучасних держав, їхній 
стан і розвиток; специфічні особливості та елементи традицій кримінально-
правових систем різних країн; основні досягнення кримінально-правової науки 
та напрямки зарубіжної кримінально-правової теорії; кримінально 
процесуального законодавства України, ФРН, Франції, Великої Британії та 
США; 

вміти: співвідносити положення національного кримінального 
законодавства з положеннями кримінального законодавства зарубіжних країн 
різних правових систем; орієнтуватися в системах кримінального права сучасних 
держав; користуватися обсягом знань з порівняльного кримінального права; 
використовувати теорії, методи і прийоми порівняльного правознавства у 
правозастосовчій діяльності; 

володіти: теорією порівняльного кримінального процесу; методами 
порівняльно-правового аналізу, системно-структурним, системно-порівняльним, 
історіко-порівняльним та іншими; навичками аналізувати чинне кримінальне 
право України, його відповідність положенням Конституції України та 
міжнародно-правовим стандартам, порівнювати українське кримінальне 
законодавство з кримінально правовими нормативними джерелами зарубіжних 
країн; навичками аналізувати позитивні і негативні риси кримінального процесу 
інших держав. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Сучасні системи кримінального права і предмет порівняльного 

кримінального  права. Кримінальна відповідальність  і кримінальне покарання  у 
сучасних правових системах світу. Поняття, завдання, джерела, принципи 
порівняльного  кримінального права. Поняття і підстави кримінальної 
відповідальності. Поняття і ознаки злочину за законодавством України і 
зарубіжних країн. Об’єкт і об’єктивна сторона складу злочину. Суб’єкт і 



суб’єктивна сторона складу злочину. Поняття кримінального покарання, його 
мета, види і порядок призначення за законодавством України і зарубіжних країн. 

Загальна характеристика кримінально-процесуального права та 
доказового права. Стадії кримінального процесу. Загальна характеристика 
порівняльного кримінально-процесуального права. Доказове право. Заходи 
кримінального забезпечення провадження. Досудове розслідування як стадія 
кримінального процесу. Загальна характеристика судового розгляду. Перегляд 
судових рішень в кримінальних справах. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


