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Пояснювальна записка  
навчальної дисципліни « Порівняльне кримінальне право і процес»  

 
Метою навчальної дисципліни є:отримання студентами системи знань з кримінального права зарубіжних 

держав; акцентування уваги на зближенню кримінального законодавства різних держав; на основі матеріалу 
порівняльного характеру сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у студентів; формування 
практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування нормативно-правових актів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльне кримінальне право і процес» є: 
глибоке вивчення студентами проблемних питань сучасної інтернаціоналізації кримінального права, 

порівняльний аналіз кримінального законодавства зарубіжних держав, навчальної та монографічної літератури, 
розвиток у студентів правової свідомості та формування правової культури. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: 
• основні інститути кримінального права зарубіжних держав, їх спільні та відмінні риси порівняно з 

українським кримінальним правом та між собою; 
• ключові відмінності між основними інститутами кримінального права залежно від правових систем 

сучасності; 
• значення порівняльно-правових досліджень для вдосконалення національного кримінального 

законодавства; 
• сучасні тенденції розвитку кримінально-правових систем та причини їх зближення; вміти: 
• правильно тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти; 
• швидко та якісно здійснювати пошук і систематизацію норм кримінального права; 
• здійснювати порівняльно-правовий аналіз основних інститутів кримінального права України та 

зарубіжних держав. 
Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни         

Предметом навчальної дисципліни є: визначення форми, поняття та системи кримінального процесу, 
розвиток джерел кримінального процесуального права, повноваження суб’єктів кримінального провадження, 
доказування у кримінальному провадженні, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 
початок, проведення і закінчення досудового розслідування, провадження у судах першої інстанції, форми та 
порядок перегляду судових рішень у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії і США. 

Студент повинен знати:  
– теорію порівняльного кримінального процесу; 
– кримінальне процесуальне законодавство України, ФРН, Франції, Великої Британії та США; 
– практику його застосування суб’єктами кримінального провадження в Україні ФРН, Франції, Великій 

Британії та США. 
Студент повинен вміти: 
– правильно розуміти норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії 

та США; 
– порівнювати форми, інститути й окремі норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, 

Великої Британії та США; 
– аналізувати позитивні і негативні риси кримінального процесу інших держав; 
– визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію щодо можливості і доцільності 

використання зарубіжного досвіду у кримінальному процесі України.                     
•  Міждисциплінарні зв'язки. Сучасна теорія правовідносин, як наука, має широкі зв'язки з іншими видами 

юридичної діяльності, галузями права і науками, зокрема з «Теорія держави та права» тісно взаємопов‘язана з 
такими дисциплінами як «Актуальні проблеми теорії держави і права», Юридична деонтологія», «Конституційне 
право Украі ̈ни», «Державне право зарубіжних краі ̈н», «Філософія права», «Історія вчень про державу і право», 
«Адміністратівне право», «Судоустроєм України», «Адвокатурою України», «Кримінальним Процесом», 
«Цивільним Правом», «Трудовим Правом», «Екологічним Правом», «Цивільно-процесуальним Правом», 
«Міжнародним Правом», а також «Експертологією», та «Кримінологією». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
«Порівняльне кримінальне право і процес» 

 
№ 

Назва змістового модулю і теми 

Змістовий модуль 1 . Злочинне діяння: поняття, види, суб’єкт, стадії. Співучасть у злочині 

1 Поняття порівняльного кримінального права, його предмет та значення у кримінальному праві 
зарубіжних держав 

2 Джерела кримінального права та Злочинне діяння у 
кримінальному праві зарубіжних держав 

3 Суб ’єкт злочинного діяння та Незакінчене злочинне діяння у 
кримінальному праві зарубіжних держав 

4 Обставини, що виключають злочинність діяння. Покарання: поняття, система, призначення та звільнення 
від нього. Окремі види злочинних діянь у кримінальному праві зарубіжних держав 

5 Загальна характеристика Особливої частини кримінальних кодексів України та зарубіжних держав 
6 Окремі види злочинних діянь 

Змістовий модуль 2 Предмет, завдання та система  «Порівняльний кримінальний процес» 
7 Предмет, завдання та система навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес». Форми, 

поняття та система кримінального процесу України, ФРН, Франції, Великої Британії та США 
8 Джерела кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США 
9 Суб'єкти кримінального провадження в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії та США 
10 Досудове розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії та США 
11 Судовий розгляд у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії та США 
12 Судове провадження з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, 

Великої Британії та США 
 Всього годин:90 

 
ЗМІСТ 

 дисципліни 
“Порівняльне кримінальне право і процес» 

 
Змістовий модуль 1 . Злочинне діяння: поняття, види, суб’єкт, стадії. Співучасть у злочині 
 

Тема 1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет та значення 
Поняття порівняльного правознавства в сфері кримінального права та його зміст. Предмет і метод порівняльного 
правознавства в сфері кримінального права. Значення порівняльного правознавства в сфері кримінального права. 
Класифікація кримінально-правових систем сучасного світу. Універсалізація кри мінально-правових систем та 
національний інтерес. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Загальні тенденції розвитку кримінального права. 
2. Криміналізація нових видів суспільно небезпечних діянь. 
3. Інтернаціоналізація кримінального права. 
4. Судовий прецедент як джерело кримінального права в Україні. 
5. Міжнародні угоди та загальні принципи міжнародного права як джерела кримінального права України та 

зарубіжних країн. 
6. Поняття злочину (злочинного діяння) у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Основні типи кримінально-правових систем сучасного світу. 
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2. Тенденції розвитку кримінально-правових систем сучасності. 
3. Особливості рецепції римського права до кримінально-правових систем у Європі. 

 
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 

 
Тема 2.Джерела кримінального права та Злочинне діяння укримінальному праві зарубіжних держав  

Законодавчий акт як джерело кримінального права. Тлумачення кримінального закону. Дія кримінального закону 
в часі, просторі та за колом осіб. Судова практика як джерело кримінального права. Поняття і ознаки злочинного 
діяння в законодавстві держав континентальної Європи. Поняття і ознаки злочинного діяння в кримінальному 
праві Англії та США. Поняття і ознаки злочинного діяння в мусульманському кримінальному праві. Класифікація 
злочинних діянь в законодавстві держав континентальної Європи. Класифікація злочинних діянь в кримінальному 
праві Англії та США. Класифікація злочинних діянь в мусульманському кримінальному праві. Повторність та 
сукупність злочинів як форми множинності злочинів за кримінальним законодавством зарубіжних держав. 
Рецидив злочинів за кримінальним законодавством зарубіжних держав. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Класифікація злочинів (злочинних діянь) за ступенем тяжкості у кримінальному праві України та 

зарубіжних країн. 
2. Склад злочину у кримінальному праві України. 
3. Суб’єкт злочину у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
4. Вік кримінальної відповідальності у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

 
Теми для рефератів 

1. Сучасні тенденції кримінального права. 
2. Презумпція невинуватості як одна з засад кримінального права. 
3. Судовий прецедент у кримінальному праві. 

 
 

Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 
 
Тема № 3 Суб ’єкт злочинного діяння та Незакінчене злочинне діяння у кримінальному праві зарубіжних 

держав 
 
Вік суб’єкта злочинного діяння в законодавстві держав континентальної Європи. Вік суб’єкта злочинного 

діяння в кримінальному праві Англії та США. Вік суб’єкта злочинного діяння в мусульманському кримінальному 
праві. Осудність та неосудність в кримінальному праві зарубіжних держав. Обмежена (зменшена) осудність в 
кримінальному праві зарубіжних держав. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочини у стані 
сп’яніння, за законодавством зарубіжних держав. Юридична особа як суб’єкт злочинного діяння: зарубіжний 
досвід Порівняльний аналіз норм про готування до злочину за законодавством держав континентальної Європи. 
Порівняльний аналіз норм про замах на злочин за законодавством держав континентальної Європи. Добровільна 
відмова від доведення злочинного діяння до кінця: порівняльний аналіз законодавства держав континентальної 
Європи. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Відповідальність юридичних осіб у сучасному кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Поняття співучасті у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
3. Відповідальність співучасників у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
4. Необхідна оборона у кримінальному праві. 
5. Заподіяння шкоди при затриманні особи, що вчинила злочин у кримінальному праві України та 

кримінальному праві США. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Система джерел англо-американського кримінального права. 
2. Формування кримінально-правової системи США. 
3. Система кримінального права та система кримінального законодавства. 

 
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 
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Тема № 4 .Обставини, що виключають злочинність діяння. Покарання: поняття, система, призначення 
та звільнення від нього. Окремі види злочинних діянь у кримінальному праві зарубіжних держав 

 
           Необхідна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння, за кримінальним законодавством 

держав континентальної Європи. Необхідна оборона в кримінальному праві держав загального права. Затримання 
особи, що вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних 
держав. Крайня необхідність за кримінальним законодавством держав континентальної Європи. Крайня 
необхідність в кримінальному праві держав загального права. Фізичний та психічний примус як обставина, що 
виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав. Виконання наказу або розпорядження 
як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав. Виправданий ризик як 
обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав. Заподіяння шкоди зі 
згоди потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних держав. 
Юридична або фактична помилка як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві 
зарубіжних держав.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Провокація злочинного діяння як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві 

зарубіжних держав. 
2. Інші обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним законодавством зарубіжних держав.  
3. Поняття та мета покарання в кримінальному праві держав континентальної Європи.  
4. Поняття та мета покарання в кримінальному праві держав загального права.  
5. Поняття та мета покарання в кримінальному праві мусульманських держав.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Система покарань в кримінальному праві держав континентальної Європи.  
2. Система покарань в кримінальному праві держав загального права.  
3. Система покарань в кримінальному праві мусульманських держав. 

 
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 

 
Тема № 5 Загальна характеристика Особливої частини кримінальних кодексів України та зарубіжних 

держав 
 

Структура Особливої частини кримінальних кодексів зарубіжних держав. Особливості визначення ознак 
злочинних діянь у диспозиціях кримінально-правових норм. Особливості визначення санкцій за злочинні діяння. 
Система джерел англо-американського кримінального права.Формування кримінально-правової системи США. 
Система кримінального права та система кримінального законодавства.Особливості систематизації 
кримінального законодавства в країнах англосаксонської системи права.Види кодифікації кримінального 
законодавства, що застосовуються у різних країнах світу.Особливості класифікації злочинів у країнах світу. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Інші кримінально-правові заходи (заходи безпеки) у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Смертна кара як покарання у кримінальному праві зарубіжних країн. 
3. Примусові заходи медичного характеру у кримінальному законодавстві країн світу. 
4. Особливості призначення покарання у різних країнах світу. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Злочини із формальним та матеріальним складом. 
2. Суспільна небезпечність злочину. 
3. Кваліфікація злочинів. 

 
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 

 
Тема № 6 Окремі види злочинних діянь 
 
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство за законодавством держав континентальної Європи. 

Відповідальність за умисне вбивство в кримінальному праві держав загального права. Відповідальність за умисне 
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вбивство в мусульманському кримінальному праві. Кримінальна відповідальність за необережне позбавлення 
життя за законодавством зарубіжних держав. Злочини проти здоров’я особи за законодавством держав 
континентальної Європи. Злочинні діяння проти політичних та інших прав і свобод людини і громадянина за 
кримінальним законодавством держав континентальної Європи. Злочинні діяння проти волі особи за 
кримінальним законодавством зарубіжних держав.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за кримінальним законодавством 

держав континентальної Європи.  
2. Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої недоторканості особи в кримінальному праві держав 

загального права.  
3. Відповідальність за злочини статевої свободи та статевої недоторканості особи в мусульманському 

кримінальному праві. 
4. Злочини проти власності за кримінальним законодавством держав континентальної Європи.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Відповідальність за злочини проти власності за кримінальним правом держав загального права.  
2. Відповідальність за злочини проти власності в мусульманському кримінальному праві 

 
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 

 
Змістовий модуль 2.Предмет, завдання та система  «Порівняльний кримінальний процес» 
 
Тема № 7.Предмет, завдання та система навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес». 

Форми, поняття та система кримінального процесу України, ФРН, Франції, Великої Британії та США 
 
Предмет і завдання навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес».  
Система навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес».  
Зв'язок навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес» з іншими навчальними дисциплінами.  
Історичні форми кримінального процесу: обвинувальний, інквізиційний, змішаний, змагальний кримінальний 

процес, їх походження, розвиток і вплив на сучасну побудову кримінального процесу. 
Загальні підходи до визначення поняття кримінального процесу в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії і 

США. 
Система стадій кримінального процесу України, ФРН, Франції, Великої Британії і США. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Інші кримінально-правові заходи (заходи безпеки) у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Смертна кара як покарання у кримінальному праві зарубіжних країн. 
3. Примусові заходи медичного характеру у кримінальному законодавстві країн світу. 
4. Особливості призначення покарання у різних країнах світу. 
5. Пом’якшуючі обставини у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Об’єктивна сторона злочину (діяння, наслідки злочину, причинно- наслідковий зв’язок між діянням та 

суспільно-небезпечними наслідками). 
2. Юридична особа як суб’ єкт кримінальної відповідальності. 
 
 

Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 
 
Тема № 8. Джерела кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії та 

США 
 
Особливості джерел кримінального процесуального права у державах романо-германської та англо-

американської правових сімей. 
Конституція як джерело кримінального процесуального права України, ФРН, Французької Республіки і США. 
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Місце міжнародно-правових актів у системі джерел кримінального процесуального права України, ФРН, 
Франції, Великої Британії і США. 

Кодекс як основне джерело кримінального процесуального права України, ФРН і Франції. 
Інші законодавчі акти України, ФРН, Франції, Великої Британії і США, які містять норми кримінального 

процесуального права. 
Підзаконні акти та норми неписаного права як джерела кримінального процесуального права Великої Британії 

і США. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Обтяжуючі обставини у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Рецидив та призначення покарання при рецидиві у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
3. Призначення покарань за сукупністю. 
4. Умовне засудження (пробація) у сучасному кримінальному праві. 
5. Дійове каяття у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
 

Теми для рефератів 
 
1. Суб’єктивна сторона злочину (вина, мотив, мета злочину). 
2. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності за замах на злочин. 
 

Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 
 
Тема № 9 Суб'єкти кримінального провадження в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії та США 
 
 Система судових органів кримінальної юрисдикції в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії і США. 

Державні органи та посадові особи, які здійснюють обвинувачення в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії і 
США. Органи, які здійснюють досудове розслідування в Україні, ФРН, Франції, Великій Британії і США. 
Особливості процесуального статусу адвоката в кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великій Британії 
і США. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Давність кримінального переслідування в Україні та зарубіжних країнах. 
3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 
4. Амністія. Особливості застосування. 
5. Помилування у кримінальному праві. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Відповідальність за незакінчені злочини у США. 
2. Відповідальність при добровільній відмові від злочину. 

 
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 

 
Тема № 10 Досудове розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії 

та США 
Загальна характеристика початкового етапу провадження у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, 

Великої Британії і США. 
Проведення розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії і США. Слідчі 

та розшукові дії у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії і США. 
Повідомлення про підозру і направлення прокурором справи до суду в кримінальному процесі України.  
Порушення публічного обвинувачення у кримінальному процесі ФРН.  
Порушення кримінального переслідування у Франції.  
Направлення справи до суду Королівською службою переслідування у Великій Британії.  Розгляд і 

направлення справи аторнеєм до суду у кримінальному процесі США.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Судимість у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
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2. Аналіз системи Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн. 
3. Злочини проти особи у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
4. Злочинні діяння проти життя та здоров’я у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
5. Відповідальність за злочини, передбачені Кораном.   
 

Теми для рефератів  
 

1. Судимість у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Аналіз системи Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн. 
3. Злочини проти особи у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
4. Злочинні діяння проти життя та здоров’я у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 

 
 

Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 
 
Тема № 11 Судовий розгляд у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії та США 
 
Загальні характеристика початку провадження та розслідування в кримінальному процесі України, ФРН, 

Франції, Великої Британії і США. Слідчі дії у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої Британії і 
США. Рішення, що приймаються під час досудового розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, 
Франції, Великої Британії і США. Направлення справи до суду у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, 
Великої Британії і США.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Судимість у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Аналіз системи Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн. 
3. Злочини проти особи у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
4. Злочинні діяння проти життя та здоров’я у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
5. Відповідальність за злочини, передбачені Кораном. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Ознаки складу злочину при притягненні до кримінальної відповідальності юридичних осіб. 
2. Особливості інституту співучасті в різних країнах світу. 
3. Ексцес виконавця, поняття, відповідальність співучасників. 

 
Література [1-5; 10-11; 4-7; 20-26; 30-42; 53-68] 

 
Тема № 12 Судове провадження з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України, ФРН, 

Франції, Великої Британії та США 
 
Порядок судового провадження у першій інстанції в Україні. Процедура судового розгляду. Ухвалення та 

проголошення судового рішення. 
Порядок судового розгляду у судах першої інстанції ФРН. Підготовча частина. Судове слідство. Заключні 

промови і останнє слово підсудного. Постановлення вироку. 
Судовий розгляд у судах першої інстанції Франції. Судовий розгляд кримінальних справ за участю 

присяжних. Судовий розгляд справ у виправному та поліцейському судах. Заочне провадження. 
Судовий розгляд у судах першої інстанції Великої Британії. Провадження в суді присяжних. Розгляд справ 

магістратськими судами в спрощеному (сумарному) порядку. 
Судовий розгляд у судах першої інстанції Сполучених Штатів Америки. Сумарне провадження. 

 
 

Питання для самоконтролю  
 

1. Судимість у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
2. Аналіз системи Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн. 
3. Злочини проти особи у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
4. Злочинні діяння проти життя та здоров’я у кримінальному праві України та зарубіжних країн. 
5. Відповідальність за злочини, передбачені Кораном. 
6. Злочини проти власності в Україні та зарубіжних країн. 
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Теми для рефератів  
 

1. Спричинення шкоди при затриманні особи, яка скоїла злочин. 
2. Фізичний та психічний примус. 
3. Провокація злочину. 

Література [1-5; 1-8; 54-58] 
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