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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів –
4
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання –
навчальним планом
не передбачено

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
08.«Право»
Напрям підготовки
081
«Право»

За вибором
Рік підготовки:
5-й
5-й

Спеціальність
081
«Право»

Загальна кількість
годин – 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 6

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання
навчання

Семестр

9-й

Освітньокваліфікаційний рівень:
«бакалавр»

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 40% / 60%
для заочної форми навчання – 10% / 90%

Лекції

9-й

Практичні, семінарські
30 год.
8 год.
Лабораторні
Самостійна робота
90 год.
112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
залік
занять до

самостійної і

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Спецсемінар "Кримінальне право зарубіжних країн" (Загальна частина) призначений для ознайомлення студентів-юристів із сучасним станом і тенденціями
розвитку кримінального права зарубіжних країн, правові системи яких справили і
справляють суттєвий вплив на розвиток правових систем інших країн.
Введення даного спецкурсу викликано низкою причин.
По-перше, це пов'язано з прийняттям нового КК України і необхідністю
осмислення місця української правової системи (включаючи підсистему
кримінального права) серед інших світових правових систем. Віднесення України
до правової системи соціалістичного типу відпало саме по собі у зв'язку зі
ствердженням нових економічних і політичних відносин у кращі і за її межами в
державах Східної Європи.
По-друге, знання зарубіжного кримінального права необхідно будь-якому
юристу, що прагне одержати фундаментальні знання в галузі кримінального права.
Для того, щоб бути грамотним, високо кваліфікованим юристом, потрібно
володіти основами зарубіжного кримінального права, мати загальне уявлення про
стан і розвиток інших правових систем. Це необхідно і вченому, і юристу-практику.
По-третє, введення даного спецкурсу пов'язане з усе більш зростаючим інтересом
студентів до зарубіжного кримінального права. Заслуговує підтримки їхнє звертання
до норм і інститутів кримінального права зарубіжних країн при розгляді відповідних інститутів українського кримінального права в курсових, дипломних і
магістерських роботах.
По-п'яте, ще одним завданням даного спецкурсу є допомога студентам в
оволодінні методикою порівняльно-правових досліджень (методами порівняльноправового аналізу, системно-структурним, системно-порівняльним, історикопорівняльним тощо).
Спецкурс розрахований на один навчальний семестр, призначений для студентів
магістрів кримінально-правової спеціалізації, що навчаються на V курсі
юридичного факультету, і припускає перевірку знань студентів у формі заліку в
кінці спецкурсу.
При підготовці спецкурсу основна увага приділяється розгляду питань Загальної
частини кримінального права зарубіжних країн. Для отримання більш повної уяви
про правові системи зарубіжних країн, безумовно, вимагається дати і загальну
характеристику Загальної частини. З цією метою в програмі спецкурсу
передбачені теми щодо системи Загальної частини і характеристики норм про
відповідальність за основні групи посягань.
Спецкурс «Кримінальне право зарубіжних країн» (Загальна частина) призначений
для ознайомлення студентів-юристів із сучасним станом і тенденціями розвитку
кримінального права провідних зарубіжних країн, що належать до різних правових
сімей.
Метою спецкурсу є:
1) дати найбільш повне уявлення про
> особливості виникнення і розвитку,
> принципи,
> основні інститути і категорії правових систем зарубіжних країн (на
прикладі, Англії, США, Франції і ФРН),
2) допомогти студентам опанувати методикою порівняльно-правових досліджень.
Завдання спецкурсу:

- представити спецкурс «Кримінальне право зарубіжних країн» як відносно
самостійний спецкурс, що займає відповідне місце в системі юридичних
знань, має власну сферу прояву і практичне відображення;
- розкрити основні методологічні виявлення генезису і суті сучасного права
держави карати злочинця;
- ознайомити студента з основними категоріями і концепціями
кримінального права зарубіжних країн;
- розкрити концепції кримінального права в основних системах права
зарубіжних країн;
- розвинути у студентів інтерес до порівняльно-правового аспекту
кримінального права як у дослідницькому, так і практичному
відношеннях.
Система спецкурсу предметне включає семінари із Загальної частини
кримінального права провідних зарубіжних країн. При цьому дається
порівняльний аналіз основних інститутів зарубіжного кримінального права з
виділенням специфічних особливостей вирішення тих чи інших кримінальноправових проблем у системі конкретної держави.
У результаті вивчення дисципліни “Кримінальне право зарубіжних країн”
студент повинен знати:
– основні поняття, категорії та термінологію національного і зарубіжного
кримінального права;
– теоретичні основи побудови кримінально-правових інститутів у
правових системах сучасного світу;
– особливості джерел та базові положення кримінального законодавства
та практики його застосування в Україні і досліджуваних зарубіжних країнах.
уміти:
– всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на відповідних
джерелах кримінального права (кодексах, законах, статутах, судовій практиці
тощо) України та зарубіжних країн;
– застосовувати приписи законодавства та інших джерел кримінального
права про покарання та альтернативні йому заходи кримінально-правового
впливу;
– орієнтуватися в підходах до вирішення питань кримінальної
відповідальності за окремі види злочинів в Особливій частині кримінального
права зарубіжних країн;
– аналізувати сучасні тенденції розвитку юридичної практики,
формулювати й аргументувати свою точку зору щодо спірних питань теорії і
практики кримінального права України та зарубіжних країн.
ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ
Основною формою контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами
навчального матеріалу є
контрольні роботи;
реферативні доповіді;
термінологічні диктанти;
підсумкові контрольні роботи;

семестровий залік.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав
всі види робіт, передбачені навчальним планом, немає невідпрацьованих занять
із пропущених тем.

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Загальні питання кримінальної відповідальності в зарубіжних
країнах
Тема 1. Поняття та джерела кримінального права зарубіжних країн
Тема 2. Поняття злочину та підстави кримінальної відповідальності в
зарубіжних країнах
Тема 3. Суб’єктивні ознаки злочину за кримінальним законодавством
зарубіжних країн
Тема 4. Співучасть у злочині та кримінальна відповідальність
співучасників.
Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння в різних правових
системах
МОДУЛЬ 2. Призначення покарання та звільнення від його відбування
Тема 1. Інститут покарання в кримінальному праві зарубіжних країн
Тема 2. Призначення покарання в кримінальному законодавстві зарубіжних
країн
Тема 3. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання
Тема 4. Особливості кримінальної відповідальності і покарання
неповнолітніх в зарубіжних країнах

4. Структура навчальної дисципліни
Кримінальне право зарубіжних країн Загальна частина)
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
Л
п
лаб
інд
с.р.
Л
п
Лаб
інд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Змістовий модуль 1. Загальні питання кримінальної відповідальності в зарубіжних країнах

Тема 1.Поняття та джерела
кримінального права зарубіжних
країн
Тема 2. Поняття злочину та підстави
кримінальної відповідальності в
зарубіжних країн
Тема 3. Суб’єктивні ознаки злочину
за кримінальним законодавством
зарубіжних країн
Тема 4. Співучасть у злочині та
кримінальна відповідальність
співучасників.
Тема 5. Обставини, що
виключають злочинність діяння в
різних правових системах
Разом за змістовим модулем 1

-

4

-

-

9

-

1

-

-

10

-

4

-

-

9

-

1

-

-

10

-

2

-

-

9

-

1

-

-

15

-

2

-

-

9

-

1

-

-

15

-

2

-

-

9

-

-

-

-

15

-

65

14
45
4
Змістовий модуль 2. Призначення покарання та звільнення від його відбування в зарубіжних країнах

Тема 1 Інститут покарання в
кримінальному праві зарубіжних
країн.
Тема 2. Призначення покарання в
кримінальному законодавстві
зарубіжних країн.
Тема 3. Звільнення від кримінальної
відповідальності та покарання
Тема 4 Особливості кримінальної
відповідальності і покарання
неповнолітніх в зарубіжних країнах
Разом за змістовним модулем 2
Усього годин

с.р.
13

-

4

-

-

10

-

-

4

-

-

12

-

-

4

-

-

12

-

-

4

-

-

11

-

16
30

45
90

120

-

-

1

-

-

15

1

-

-

10

1

-

-

10

1

-

-

12

4
8

-

-

47
112

5. ТЕМАТИКА І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З ДИСЦИПЛІНИ
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)»
Кіл
ькіс
Назва теми
ть
год
ин

№
з/п

Джерела кримінального права зарубіжних країн
1.
2.
3.
4.

1.1
5.
6.

Загальна характеристика джерел кримінального права
сучасних зарубіжних країн.
Кримінальний закон як основне джерело кримінального
права Франції та Німеччини.
Судовий прецедент як джерело кримінального права Англії.
Підзаконні акти як джерела кримінального права сучасних
зарубіжних країн. Делеговане законодавство в Англії, його
юридична сила.
Доктринальні праці як джерела кримінального права Англії і
США.
Значення рішень, що приймаються Касаційним Судом
Франції. Судове тлумачення у Німеччині.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1. Ансель М. Сравнительное право и унификация права //
Очерки сравнительного права. - М.: Прогрес, 1981. - С. 187193.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основнме правовые системы
современности. - М.: Межд. отношения, 1996. -С. 20-28.
Зайчук О.В. Правовая система СІІІА. - Киев: Наукова
Думка, 1992. -С. 88-96.
Кросс Р. Прецедент в английском праве. - М., 1985, -С. 5661.
Нерсесянц А.А. Вопросы наказуемости в уголовном праве
ФРГ и США. - М.: Наука, 1992.- С. 54-67.
Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное
американское утоловное право. М.: Наука, 1990. - С. 34-36.
Престутление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ,
Японии Общая часть,. - М.: Юрид. лит., 1991. – С. 78-83.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
8. Серебренникова А.В. Имущественный штраф как вид
наказания по УК Германии // Вестиик Моск. ун-та. Сер. 1 ].
Право, - І 996. - № 1. -С. 59-64.
9. Уголовное право зарубежных государств: Общая часть. /
Под ред.И.Д. Козочккна, - М.: Омега-Л, Институт
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова,
2003. - С. 89-97.
10. Уголовное право зарубежных государств: Особенная
часть. / Под ред. И.Д. Козочкина. - М.: Издательский дом
«Камерон», 2004. - 528 с.
11. Уголовное право зарубежных государств: Источники
уголовного права. Вьш.І. - М., 1971. - 340 с.
12. Уголовное законодательство зарубежных стран Англии,
США, Франции, Германии, Японии). Сборник

законодательных материалов / под ред. И.Д. Козочкина. М.: Издательство "Зерцало", 2001. -352 с.
13. Уголовное право буржуазних стран. Общая часть. Сборник
законодательных актов. -М., 1990.
Поняття злочину та підстави кримінальної відповідальності
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.2

Визначення злочинного діяння в кримінальному праві
зарубіжних країн
Ознаки злочинного діяння.
Класифікація злочинних діянь.
Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права.
Підстави кримінальної відповідальності в кримінальному
законодавстві Німеччини, Франції.
Поняття злочину в кримінальному праві мусульманських
країн.
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ансель М. Методологические проблеми сравнительного права
// Очерки сравнительного права. - М,: Прогрес, 1981.-С. 36-87.
2.
Ансель М. Сравнительное право и унификация права //
Очерки сравнительного) права. - М.: Прогресс, 1981. - С. 187-203.
3.
Богданова Н.А. Ответственность за преступления против
государства по американскому уголовному праву: измена и
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Суб’єктивні ознаки злочину
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1. Суб’єкт злочину в кримінальному праві зарубіжних країн.
2. Суб’єктивна сторона складу злочину.
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1.4

Співучасть у злочині та кримінальна відповідальність
співучасників.
1. Формування інституту співучасті в Англії.
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2. Сучасне
тлумачення
співучасті
в
англоамериканському кримінальному праві.
3. Інститут співучасті у Франції і ФРН.
4. Співучасть в необережному злочині за кримінальним
правом Англії, США і Франції.
5. Відповіданьність співучасників за ексцес виконавця.
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3.

4.

5.
6.

7.
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Обставини, що виключають кримінальну відповідальність
1.5

1. Поняття обставин, що виключають кримінальну від
повідальність (злочинність діяння), в кримінальному
праві сучасних зарубіжних країн.
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2. Система обставин, що виключають кримінальну від
повідальність, в англійському законодавстві.
3. Система захистів в американському праві.
4. Система обставин, що виключають кримінальну від
повідальність, в кримінальному праві Франції.
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3.
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РАЗОМ

2.1.

Інститут покарання в кримінальному праві зарубіжних
країн
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1. Визначення покарання і його мети в англоамериканському праві.
2. Система покарань. Основні і додаткові покарання.
3. Окремі види покарання.
4. Система і види покарань для юридичних осіб в
США і Франції.
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2.2.

Призначення покарання

1. Загальні засади призначення покарання.
2. Обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання.
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3. Призначення покарання за незакінчений злочин
в
кримінальному прав Німеччини та Франції.
4. Призначення покарання за сукупністю злочинів в Англії
та США.
5. Призначення покарання за сукупністю вироків.
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2.3.

Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання
1. Інститут Пробації в англо-американському праві.
2. Інститут пробації в кримінальному праві Франції: іс
торія і сучасне тлумачення.
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3. Умовна відстрочка виконання покарання в кримінальному праві ФРН.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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2.4.

1. Неповнолітній в кримінальному праві зарубіжних країн.
2. Особливості
кримінальної
відповідальності
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3. Види покарань, як5і застосовуються до неповнолітніх в
кримінальному праві зарубіжних країн.
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Німеччини.
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КОМПЕТЕНЦІЇ
№
НЕ
1.1.

Назва навчального
елементу
Джерела
кримінального права
зарубіжних країн

1.2

Поняття злочину та
Поняття
та
ознаки Зв’язок формальних визначень з класичним
підстави кримінальної злочину, характеристику принципом кримінального права «nullum
відповідальності
підстав
кримінальної crimen lege». Позитивне значення формальних
відповідальності.
визначень злочину для кримінального права
США та Англії.
Суб’єктивні ознаки
Поняття
та
ознаки Поняття вини та її види в кримінальнозлочину
суб’єктивної
сторони правових системах. Критерії неосудності в
складу
злочину
в кримінальному праві зарубіжних країн.
кримінальному
праві
Англії, США, Франції,
Німеччини, Японії, Ірану.
Співучасть у злочині
Поняття співучасті у Сучасне тлумачення співучасті та видів
та кримінальна
злочині в кримінальному співучасників
в
кримінальному
праві
відповідальність
праві зарубіжних країн. зарубіжних країн.
співучасників.
Види співучасників та
особливості кримінальної

1.3.

1.4.

Компетенції
знати
розуміти
вміти
Поняття та види джерел Особливості системи
континентальної, Охарактеризувати
особливості
кримінального
права англосаксонської та мусульманської системи джерел кримінального права на
зарубіжних країн.
права у аналізі кримінального права.
прикладі Англії, США, Німеччини,
Франції, мусульманських країн.
Охарактеризувати поняття злочину
та складу злочину, як підстави
кримінальної відповідальності в
кримінальному
законодавстві
зарубіжних країн.
Визначити
вплив
вини
на
кримінальну
відповідальність.
Охарактеризувати ознаки суб’єкта
вчинення злочину.
Характеризувати співучасть
у
злочині, як діяльність інших осіб,
що провокує або полегшує вчинення
злочину.

1.5.

Обставини, що
виключають
злочинність діяння

2.1.

Інститут покарання в
кримінальному праві
зарубіжних країн

2.2.

Призначення
покарання

2.3.

Звільнення від
кримінальної
відповідальності та
покарання

2.4.

Особливості
кримінальної
відповідальності
покарання
неповнолітніх

відповідальності
кожного.
Поняття обставин, що
виключають злочинність
діяння
в
сучасник
кримінальних
законодавствах
зарубіжних країн.
Визначення
поняття
покарання та його мети в
кримінальному
праві
зарубіжних країн.

Значення
обставин,
що
виключають
злочинність діяння та їх види при визначенні
вини особи та притягненні до кримінальної
відповідальності.
Значення теорій покарання (поняття та мету) в
різних
кримінально-правових
системах.
Визначити види покарань, які застосовуються
за вчинення злочину.

Поняття загальних засад Визначення обтяжуючи та пом’якшуючих
призначення покарання.
обставин. Принципи призначення покарання.
Особливості звільнення
від
кримінальної
відповідальності
та
покарання
в
кримінальному
праві
зарубіжних країн.
Особливості
кримінальної
і відповідальності
неповнолітньої
особи,
визначення
віку
кримінальної
відповідальності в різних
країнах.

Охарактеризувати
конкретні
випадки обставин що виключать
злочинність
діяння
(необхідна
оборона,
крайня
необхідність,
фізичний примус, виправданий
ризик).
Охарактеризувати
поняття
покарання
та
його
ознаки.
Визначити основну мету покарання
в кримінальному праві зарубіжних
країн.
Охарактеризувати
принципи
призначення
покарання
за
сукупністю злочинів та сукупністю
вироків.
Відмежовувати
інститути
звільнення
від
кримінальної
відповідальності
від
інституту
звільнення від покарання.

Аналіз інституту звільнення від кримінальної
відповідальності в кримінальному праві Англії,
США, Німеччини, Франції. Звільнення від
покарання,його відмінність від інституту
звільнення від кримінальної відповідальності в
кримінальному праві зарубіжних країн.
Аналіз інституту призначення покарання щодо Охарактеризувати
специфіку
неповнолітньої особи. Види покарань які застосування
покарання
до
можуть застосовуватись до неповнолітнього
неповнолітньої.
Можливість
звільнення неповнолітнього від
кримінальної відповідальності і
покарання.

Теми рефератів
1. Злочин в кримінальному праві зарубіжних країн
2. Підстави кримінальної відповідальності в кримінальному праві
зарубіжних країн
3. Суб’єкт злочину в кримінальному праві зарубіжних країн
(Німеччина, Англія)
4. Суб’єкт злочину в кримінальному праві зарубіжних країн
(Франція, США, Японія)
5. Суб’єктивні ознаки злочину в кримінальному праві зарубіжних
країн (Англія, Німеччина)
6. Суб’єктивні ознаки злочину в кримінальному праві зарубіжних
країн (Франція, США)
7. Співучасть та кримінальна відповідальність співчасників в
кримінальному праві зарубіжних країн. (Франція, США)
8. Співучасть та кримінальна відповідальність співчасників в
кримінальному праві зарубіжних країн. ( Німеччина, Англія)
9. Стадії вчинення злочину в кримінальному праві зарубіжних
країн
10.
Обставини, що виключають злочинність діяння в
кримінальному праві зарубіжних країн.
11.
Поняття та види покарань в кримінальному праві
зарубіжних країн
12.
Призначення покарання в кримінальному праві зарубіжних
країн
13.
Звільнення від кримінальної відповідальності в зарубіжних
країнах
14.
Особлива частина кримінального права (Англія, США,
Росія)
15.
Особлива частина кримінального права (Німечччина,
Франція)

№
НЕ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Самостійна робота студентів
«Кримінальне право зарубіжних країн»
Назва навчального елементу
Завдання

Поняття
та
кримінального
зарубіжних країн

джерела 1. Співвідношення федерального
права кримінального права і кримінальних земель

в німеччині.
2. Значення судової праткики для
кримінального права Франції.
3. Статутне право в системі кримінального
права Англії.
4. Історичний розвиток кримінального права
США.
5. Кримінальне право в мусульманських
державах.
Поняття злочину та підстави 1. Підстави кримінальної відповідальності в
країнах англо-саксонської системи.
кримінальної
2. Класифікація злочинів в кримінальному
відповідальності
праві Німеччини.
3. Види злочинів в кримінальному парві
мусульманських країн.
4. Визначення злочину за кримінальним
правом Японії.
5. Різновиди злочинів в кримінальному праві
іноземних держав.
Суб’єктивні ознаки злочину 1. Суб’єкт злочину в кримінальному праві
мусульманських країн.
2. Форми вини за кримінальним правом
Англії.
3. Теорії стосовно форм вини в
кримінальному праві Німеччини.
4. Вирішення питання про відповідальність
осіб, що вчинили злочини в стані сп’яніння в
кримінальному прав Німеччини.
5. Тлумачення вини в кримінальному праві
Японії.
1. Особливості інституту співучасті у злочині
Співучасть у злочині та
кримінальна відповідальність в кримінальному праві Англії та США.
2.
Ознаки
співучасті
у
злочині
співучасників.
передбаченому в кримінальному праві
Франції.
3. Види причетності до злочину передбачено
кримінальним правом Англії.
4. Види співучасників в кримінальному праві
зарубіжних країн.
5. Співучасть в кримінальному праві
мусульманських країн.

1.5.

Обставини, що виключають злочинність
Обставини, що виключають 1.
діяння передбачено в кримінальному праві
злочинність діяння
Японії.

2.1.

Інститут покарання в
кримінальному праві
зарубіжних країн

2.2.

Звільнення від кримінальної
відповідальності
та
покарання

2.3.

Загальна
характеристика
Особливої
частини
кримінального
права
зарубіжних країн

2. Ознаки необхідної оборони передбачено в
кримінальному праві Франції.
3. Крайня необхідність, як обставина, що
виключає
злочинність
діяння
в
кримінальному праві Німеччини.
4. Вплив виконання наказу на кримінальну
відповідальність за кримінальним правом
іноземних держав.
5. Згода потерпілого, як обставина, що
виключає
злочинність
діяння
за
кримінальним правом зарубіжних країн.
1. Поняття та мета покарання в
кримінальному праві англо-саксонської
системи.
2. Види покарань в континентальній системі
права.
3. Особливості застосування позбавлення
волі в мусульманських країнах.
4. Види покарань, які застосовуються в
Японії.
5. Таблиця призначення покарання в
кримінальному праві США.
1. Спеціальні підстави звільнення від
кримінальної відповідальності за злочини у
сфері господарської діяльності в Польщі.
2.
Звільнення
від
кримінальної
відповідальності в кримінальному праві
Іспанії.
3. Спеціальні підстави звільнення від
кримінальної відповідальності за злочини у
сфері господарської діяльності в Естонії.
4.
Звільнення
від
кримінальної
відповідальності в Кримінальному кодексі
Сан-Маріно.
5. Спеціальні підстави звільнення від
кримінальної відповідальності за злочини у
сфері
господарської
діяльності
в
Узбекистані.
1. Злочини проти власності передбачені в
кримінальному праві Англії.
2.
Види
комп’ютерних
злочинів
передбачених в кримінальному праві Англії.
3. Злочини проти власності передбачені в
кримінальному праві Франції.
4. Види комп’ютерних
злочинів в
кримінальному праві США.
5. Види злочинів в кримінальному праві
Японії.

Методи контролю
З метою забезпечення ефективності формування знань, умінь і навичок, стимулювання
навчальної діяльності студентів застосовуються такі форми поточного контролю, як усне
індивідуальне та фронтальне опитування, письмові самостійні роботи, термінологічні
диктанти та тестування. Підсумковим контролем є екзамен з курсу «Кримінальне право
зарубіжних країн (Загальна частина)».

Розподіл балів, які отримують студенти

1.

Т1

Т2

Т3

Т4

Семінарські заняття
Змістовий модуль 1
Т5

4

4

2

2

2

Т1

Т2

Т3

Т4

4

4

4

2

Змістовий модуль 2

Екзамен

Сума

40

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно

90 – 100
80-89
70-79
60-69
50-59

А
В
С
D
Е

35-49

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

1-34

добре

зараховано

задовільно
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

ПИТАННЯ ДО І МОДУЛЯ
1. Загальна характеристика джерел кримінального права сучасних
зарубіжних країн.
2. Кримінальний закон як основне джерело кримінального права Франції та
Німеччини.
3. Судовий прецедент як джерело кримінального права Англії.
4. Підзаконні акти як джерела кримінального права сучасних зарубіжних
країн. Делеговане законодавство в Англії, його юридична сила.
5. Доктринальні праці як джерела кримінального права Англії і США.
6. Значення рішень, що приймаються Касаційним Судом Франції. Судове
тлумачення у Німеччині.
7. Джерела кримінального права в мусульманських країнах.
8. Кримінальне право Японії.
9. Джерела кримінального права Індії.
10.Визначення злочинного діяння в кримінальному праві зарубіжних країн
11.Ознаки злочинного діяння в англо-саксонській системі.
12.Класифікація злочинних діянь в континентальній системі права.
13.Підстави кримінальної відповідальності в країнах англо-саксонської
системи права.
14.Підстави кримінальної відповідальності в кримінальному законодавстві
Німеччини, Франції.
15.Поняття злочину в кримінальному праві мусульманських країн.
16.Класифікація злочинів в кримінальному праві Англії.
17.Суб’єкт злочину в кримінальному праві зарубіжних країн.
18.Критерії неосудності в кримінальному праві Франції.
19.Осудність в кримінальному праві Англії.
20.Суб’єктивна сторона складу злочину в кримінальному праві зарубіжних
країн.
21.Вина як ознака злочинного діяння в кримінальному праві сучасних
зарубіжних країн.
22.Форми вини в кримінальному праві Німеччини.
23.Необережність в кримінальному праві зарубіжних країн.
24.Понятгя неосудності. Критерії неосудності в кримінальному праві
зарубіжних країн.
25.Визначення вини в кримінальному праві Франції.
26.Вплив стану сп’яніння на кримінальну відповідальність в кримінальному
праві зарубіжних країн.
27. Формування інституту співучасті в Англії.
28.Сучасне тлумачення співучасті в англо-американському
кримінальному праві.
29.Інститут співучасті у Франції і ФРН.
30.Співучасть в необережному злочині за кримінальним правом Англії,
США і Франції.
31.Відповіданьність співучасників за ексцес виконавця в кримінальному
праві Німеччини.
32.Види співучасників в кримінальному праві Англії.

33.Види причетності в кримінальному праві Франції.
34.Форми співучасті у злочині передбачені в кримінальному праві Росії.
ПИТАННЯ ДО ІІ МОДУЛЯ
1. Поняття обставин, що виключають кримінальну відповідальність
(злочинність
діяння),
в
кримінальному
праві сучасних зарубіжних країн.
2. Система обставин, що виключають кримінальну відповідальність, в
англійському законодавстві.
3. Система захистів в американському праві.
4. Система обставин, що виключають кримінальну відповідальність, в
кримінальному праві Франції.
5. Ознаки необхідної оборони передбачені в кримінальному праві Франції.
6. Ознаки крайньої необхідності передбачені в кримінальному праві Англії
та США.
7. Примус, як обставина, що виключає злочинність діяння, передбачений в
кримінальному праві Франції.
8. Вплив виконання наказу на відповідальність за кримінальним правом
іноземних держав.
9. Визначення покарання і його мети в англо-американському праві.
10.Система покарань. Основні і додаткові покарання.
11.Окремі види покарання в кримінальному праві Франції.
12.Система
і
види
покарань
для
юридичних
осіб
в
США і Франції.
13.Особливості застосування майнових покарань у Франції та Німеччини.
14.Особливості застосування покарання у вигляді позбавлення волі в Англії.
15.Ознаки, які характеризують особу винного при призначенні покарання в
США.
16.Призначення покарання при повторному вчиненні злочину в США.
17.Особливості застосування покарання у виді позбавлення волі в Франції.
18.Особливості застосування покарань в Японії.
19.Інститут Пробації в англо-американському праві.
20.Інститут пробації в кримінальному праві Франції: історія і сучасне
тлумачення.
21.Умовна відстрочка виконання покарання в кримінальному праві ФРН.
22.Особливості дострокового звільнення від покарання за кримінальним
правом Франції.
23.Особливості дострокового звільнення від покарання за кримінальним
правом Англії та США..
24.Особливості дострокового звільнення від покарання за кримінальним
правом Німеччини.
25.Заходи безпеки медичного характеру, які застосовуються в Англії.
26.Заходи безпеки передбачені в законодавстві США, Франції.
27.Підстави і правила застосування заходів виправлення і безпеки, що не
пов’язані з позбавлення волі в Німеччині.

Питання до заліку
Кримінальне право зарубіжних країн

1. Загальна характеристика джерел кримінального права сучасних
зарубіжних країн.
2. Кримінальний закон як основне джерело кримінального права Франції та
Німеччини.
3. Судовий прецедент як джерело кримінального права Англії.
4. Підзаконні акти як джерела кримінального права сучасних зарубіжних
країн. Делеговане законодавство в Англії, його юридична сила.
5. Доктринальні праці як джерела кримінального права Англії і США.
6. Значення рішень, що приймаються Касаційним Судом Франції. Судове
тлумачення у Німеччині.
7. Джерела кримінального права в мусульманських країнах.
8. Кримінальне право Японії.
9. Джерела кримінального права Індії.
10.Визначення злочинного діяння в кримінальному праві зарубіжних країн
11.Ознаки злочинного діяння в англо-саксонській системі.
12.Класифікація злочинних діянь в континентальній системі права..
13.Підстави кримінальної відповідальності в країнах англо-саксонської
системи права.
14.Підстави кримінальної відповідальності в кримінальному законодавстві
Німеччини, Франції.
15.Поняття злочину в кримінальному праві мусульманських країн.
16.Класифікація злочинів в кримінальному праві Англії.
17.Суб’єкт злочину в кримінальному праві зарубіжних країн.
18.Критерії неосудності в кримінальному праві Франції.
19.Осудність в кримінальному праві Англії.
20.Суб’єктивна сторона складу злочину в кримінальному праві зарубіжних
країн..
21.Вина як ознака злочинного діяння в кримінальному праві сучасних
зарубіжних країн.
22.Форми вини в кримінальному праві Німеччини.
23.Необережність в кримінальному праві зарубіжних країн.
24.Поняття неосудності. Критерії неосудності в кримінальному праві
зарубіжних країн.
25.Визначення вини в кримінальному праві Франції.
26.Вплив стану сп’яніння на кримінальну відповідальність в кримінальному
праві зарубіжних країн.
27. Формування інституту співучасті в Англії.
28.Сучасне
тлумачення
співучасті
в
англоамериканському кримінальному праві.
29.Інститут співучасті у Франції і ФРН.
30.Співучасть
в
необережному
злочині
за
кримінальним
правом Англії, США і Франції.

31.Відповіданьність співучасників за ексцес виконавця в кримінальному
праві Німеччини.
32.Види співучасників в кримінальному праві Англії.
33.Види причетності в кримінальному праві Франції.
34.Форми співучасті у злочині передбачені в кримінальному праві Росії.
35.Поняття обставин, що виключають кримінальну відповідальність
(злочинність
діяння),
в
кримінальному
праві сучасних зарубіжних країн.
36.Система обставин, що виключають кримінальну відповідальність, в
англійському законодавстві.
37.Система захистів в американському праві.
38.Система обставин, що виключають кримінальну відповідальність, в
кримінальному праві Франції.
39.Ознаки необхідної оборони передбачені в кримінальному праві Франції.
40.Ознаки крайньої необхідності передбачені в кримінальному праві Агнлії
та США.
41.Примус, як обставина, що виключає злочинність діяння, передбачений в
кримінальному праві Франції.
42.Вплив виконання наказу на відповідальність за кримінальним правом
іноземних держав.
43.Визначення покарання і його мети в англо-американському праві.
44.Система покарань. Основні і додаткові покарання.
45.Окремі види покарання в кримінальному праві Франції.
46.Система
і
види
покарань
для
юридичних
осіб
в
США і Франції.
47.Особливості застосування майнових покарань у Франції та Німеччиниі.
48.Особливості застосування покарання у вигляді позбавлення волі в Англії.
49.Ознаки, які характеризують особу винного при призначенні покарання в
США.
50.Призначення покарання при повторному вчиненні злочину в США.
51.Особливості застосування покарання у виді позбавлення волі в Франції.
52.Особливості застосування покарань в Японії.
53.Інститут Пробації в англо-американському праві.
54.Інститут пробації в кримінальному праві Франції: історія і сучасне
тлумачення.
55.Умовна відстрочка виконання покарання в кримінальному праві ФРН.
56.Особливості дострокового звільнення від покарання за кримінальним
правом Франції.
57.Особливості дострокового звільнення від покарання за кримінальним
правом Англії та Сша..
58.Особливості дострокового звільнення від покарання за кримінальним
правом Німеччини.
59.Заходи безпеки медичного характеру, які застосовуються в Англії.
60.Заходи безпеки передбачені в законодавстві США, Франції.
61.Підстави і правила застосування заходів виправлення і безпеки, що не
пов’язані з позбавлення волі в Німеччині.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Англія
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