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1.  В С Т У П 
 
“Порівняльне кримінальне право” є нормативною  

навчальною дисципліною поряд з дисциплінами професійно-
практичного циклу спеціальності 082 “Міжнародне право” (га-
лузевий стандарт вищої освіти, затверджений наказом МОН 
України № 871 від 01.08.2013 р.).  

Викладається у IІІ семестрі навчання освітнього рівня 
“бакалавр” загальним обсягом 105 годин: із них – 26 лекційних; 
30 – для практичних занять; 49 годин – самостійна робота сту-
дента. Мова викладання – українська. 

М е т а  даного курсу: вивчення системи кримінального 
права України та зарубіжних країн (Англії, Росії, США, Фран-
ції, ФРН та ін.), принципів їх побудови, основних кримінально-
правових інститутів цих країн, а також практики застосування 
законодавчих приписів та положень інших джерел криміналь-
ного права; формування у студентів юридичного мислення, 
знань, умінь та навичок, заснованих на базових положеннях 
кримінального законодавства України та окремих зарубіжних 
країн, використовуючи методи порівняльно-правового аналізу, 
догматичного, структурно-системного аналізу та ін. 

З а в д а н н я м и  дисципліни є виявлення загальних та 
спільних рис у кримінально-правовому регулюванні суспільних 
відносин в Україні та окремих зарубіжних країнах; усвідомлен-
ня унікальності кримінально-правових систем цих країн, зумов-
лених особливостями історичного розвитку, та водночас їх єд-
ності, що ґрунтується на сучасних процесах глобалізації та гар-
монізації національних законодавств кримінального права; ви-
вчення особливостей формулювання правових дефініцій, норм 
та інститутів в цих країнах; дослідження специфіки правозасто-
сування; набуття студентами навичок у тлумаченні криміналь-
но-правових положень, вирішенні питань кваліфікації злочин-
них діянь та призначенні покарань за них. 
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У результаті вивчення дисципліни “Порівняльне кримі-
нальне право”, студент  п о в и н е н: 

з н а т и: 
- основні поняття, категорії та термінологію національ-

ного і зарубіжного кримінального права; 
- теоретичні основи побудови кримінально-правових ін-

ститутів у правових системах сучасного світу; 
- особливості джерел та базові положення кримінально-

го законодавства та практики його застосування в Україні й ін-
ших зарубіжних країнах; 

у м і т и: 
- всебічно аналізувати юридичні казуси, ґрунтуючись на 

відповідних джерелах кримінального права (кодексах, законах, 
статутах, судовій практиці, інших джерелах тощо) в Україні та 
зарубіжних країнах; 

- застосовувати приписи законодавства та інших джерел 
кримінального права про покарання та альтернативні йому за-
ходи кримінально-правового впливу; 

- орієнтуватись у підходах до вирішення питань кримі-
нальної відповідальності за окремі види злочинів в Особливій 
частині кримінального права зарубіжних країн; 

- аналізувати сучасні тенденції розвитку юридичної 
практики, формулювати і аргументувати свою точку зору по 
спірних питаннях теорії і практики кримінального права Украї-
ни та зарубіжних країн. 
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2. З М І С Т 
 
Р о з д і л  1. Порівняльне кримінальне право,  
його предмет, метод та місце в системі наук.  

Навчальний курс з порівняльного кримінального права 
 
Поняття порівняльного кримінального права, його 

предмет і метод, значення. Мета і завдання курсу “Порівняль-
не кримінальне право”. Місце в системі наук, взаємодія з між-
народним кримінальним правом.  Зв’язок з іншими навчальни-
ми дисциплінами. 

 
Р о з д і л  2. Сучасні кримінально-правові системи.  

Основні тенденції  їх розвитку 
 
Кримінально-правова система, її поняття та структу-

ра. Різноманітність та типи кримінально-правових систем: ро-
мано-германська (континентальна), англо-американська, соціа-
лістична, традиційно-релігійна (мусульманська). Їх основні ри-
си та особливості.  

Романо-германська (континентальна) система кримі-
нального права. Роль римського права в правовій системі, під-
види правової системи. Країни романо-германської правової  
сім’ї: ФРН, Австрія, Швейцарія; країни романо-французької 
правової сім’ї: Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та 
ін. Вплив права країн романо-германської (континентальної) 
правової системи на уніфікацію європейського та міжнародного 
права. 

Англо-американська система кримінального права (Ан-
глія, США, Канада, Австралія та ін.). 

Особливості впливу англійського права у США та в кра-
їнах співдружності. Основні зміни в структурі системи права 
Англії. Механізм зближення правової системи Англії з право-
вими системами зарубіжних країн. 

Правова система Скандинавських країн (північна право-
ва сім’я) (Данія,  Швеція, Норвегія, Фінляндія та ін.). Її уніфіко-
ваність. Зв’язок правової системи Скандинавських країн  
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з англійським правом. Використання в Скандинавії юридичних 
конструкцій та понять романо-германської системи криміналь-
ного права. 

Вплив скандинавського права на правові системи країн 
Балтії (Латвія, Литва, Естонія).  

Соціалістична правова система: її виникнення в якості 
особливого історичного типу (СРСР (1922-1991), країни Схід-
ної Європи з 40-х до 90-х рр.  ХХ ст. (Польща, Угорщина, Чехо-
словакія, Югославія та ін.). Загальні риси: політична ідеологія, 
класовий характер. Тенденції розвитку постсоціалістичної сис-
теми (Китайська народна республіка). 

Традиційно-релігійна (мусульманська) правова система: 
релігійно-етнічні риси права Далекого Сходу, Африки; індусь-
кого, ісламського права. Закріплення релігійних догматів у нор-
мативних приписах. Правова характеристика ісламських країн 
(Туреччина, Іран, Саудівська Аравія та ін.). Зв’язок із правом 
країн романо-германської правової системи та країн загального 
права. Розвиток правових систем ісламських країн: вестерніза-
ція, ісламський фундаменталізм.  

  Основні тенденції розвитку сучасного кримінального 
права. Загальні зауваження щодо поняття “сучасне кримінальне 
право”. Гуманізація кримінального права. Проблеми криміналі-
зації нових видів злочинів (терористичні, корупційні, екологіч-
ні, комп’ютерні, медичні злочини тощо). Кримінальне право в 
умовах глобалізації та її вплив на розвиток національних кри-
мінальних законодавств. Функціонування міжнародного кримі-
нального права та його взаємодія з національним кримінальним 
правом, питання зближення та гармонізації.  

 
Р о з д і л  3. Джерела кримінального права України  

та зарубіжних країн 
 

Загальна характеристика джерел кримінального права 
України та зарубіжних країн. Кримінально-правові норми Кон-
ституції України, КК України. Значення Закону “Про дію між-
народних договорів на території України” від 10.12.1991.   Мо-
дельний КК для держав-учасників СНД. Дуалізм як особливість 
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джерел кримінального права США та ФРН, пов’язаний із феде-
ральним устроєм держави.  

Джерела кримінального права в країнах англо-
американської правової системи:  Велика Хартія Вольності, 
Білль про права в кримінальному праві Англії. Конституція 
США, значення Модельного Кодексу США в розвитку амери-
канського кримінального права. Звід законів США, КК окремих 
штатів. Особливість кримінального законодавства в Англії. 
Статутне право (парламентське законодавство). Судовий пре-
цедент як джерело кримінального права Англії та США: його 
поняття, зміст, значення. Підзаконні акти, їх місце серед джерел 
кримінального права. Делеговане законодавство (“Наказ у Ра-
ді”). Роль судового тлумачення. 

Джерела кримінального права в країнах романо-
германської правової системи: кримінально-правові норми 
Конституції Франції та ФРН. Кримінальний закон як основне 
джерело кримінального права. Кодифікованість законодавства. 
Поділ КК на Загальну та Особливу частини. Інші закони ФРН 
як додаткове німецьке кримінальне право (Nebenstrafrecht). Су-
дове тлумачення у Франції та ФРН. 

Роль шаріату в кримінальному праві країн мусульман-
ської правової системи. Юридичні приписи Корану, Сунни; ак-
ти їх тлумачення, що мають обов’язкову силу (кіяс); звичай 
(урф);  доктрина (іджма). 

Дія кримінального закону у часі та просторі, принципи 
його дії:  територіальний, громадянства, реальний, універсаль-
ний. Принцип прапора за кримінальним правом Австрії, КНР, 
ФРН, Японії. “Активне” та “пасивне” громадянство у Франції. 
Зворотня дія закону. Екстрадиція.  

 
Р о з д і л  4. Поняття, ознаки та класифікація злочинів 

(злочинних діянь) у кримінальному праві України  
та зарубіжних країн. Склад злочину  

(поняття та ознаки, значення) 
 
Поняття злочину (злочинного діяння), його ознаки. 

Способи визначення поняття злочину (злочинного діяння) – 
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формальне, прагматичне, змішане. Зв’язок визначення злочин-
ного діяння з принципом “nullum crimen sine lege”. Класифіка-
ція злочинів (злочинних діянь) та її критерії. Поділ злочинного 
діяння (кримінального правопорушення) на злочин та просту-
пок у країнах романо-германської правової системи. Види зло-
чинних діянь за КК Франції: злочин (сrime), проступок (delit) та 
порушення (contraventions). Фелонії (felony) та місдимінори 
(misdemeanor) у країнах англо-американської правової системи. 
Кримінальний проступок за КПК України. Худуд, кісас и тазір 
у країнах мусульманської правової системи. 

Вчення про corpus delicti. Поняття складу злочину, його 
зміст, види,функції та значення. Кваліфікація злочину. Вклад 
радянського кримінального права в розвиток поняття складу 
злочину. “Склад діяння” (“склад закону”) (Tatbestand) за кримі-
нальним правом ФРН. “Небезпечний стан особи” у якості під-
стави кримінальної відповідальності в країнах романо-
германської та англо-американської правових систем. 

Об’єктивні ознаки злочину (злочинного діяння). Об’єкт, 
його види, значення. Об’єктивна сторона, її зміст та конструк-
ції. Діяння у кримінальному праві та його наслідки. Дія 
(deliktum commissionis) та бездіяльність (deliktum ommissionis) 
як форми діяння. “Actus reus” в країнах англо-американської 
системи кримінального права.  

Суб’єктивні ознаки злочинного діяння. Суб’єкт злочин-
ного діяння. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти криміналь-
ної відповідальності. Спеціальний суб’єкт злочинного діяння. 
Вік, з якого може наступати кримінальна відповідальність (“за-
гальний”, “знижений”, “абсолютний”). Принцип “розуміння” у 
Франції, ФРН, Австрії. Ювенальна юстиція. Доктрина “parens 
patrie”. Осудність та неосудність, критерії її встановлення (ме-
дичний та психологічний). Правила Мак-Натена 1843р. при 
встановленні стану неосудності у кримінальному праві Англії 
та США. Поняття “непереборного імпульсу” в американському 
кримінальному праві. Обмежена осудність, її значення. Особ-
ливості та види відповідальності юридичних осіб у криміналь-
ному праві. 

Суб’єктивна сторона. Концепції вини в кримінальному 
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праві. Вина як суб’єктивна підстава кримінальної відповідаль-
ності і як родове поняття умислу та необережності. Зв’язок із 
принципом “nullum crimen sine culpa”. Поняття, форми і види 
вини. Умисел та необережність як форми вини, їх види. Форми 
вини в країнах романо-германської системи кримінального пра-
ва. Ступені умислу у Франції. Змішана вина у кримінальному 
праві країн СНД. Претерінтенціональна вина в Італії. “Mens 
rea” в країнах англо-американської  системи кримінального 
права. Намір (intent), необережність (recklessness) та недбалість 
(negligence) як форми вини в Англії. Сувора і субститутивна  
відповідальність в Англії та США. Форми вини за Модельним 
КК США (1962 р.).  

 
Р о з д і л  5. Стадії  вчинення  злочину (злочинних  

діянь) у кримінальному праві України  
та зарубіжних країн 

 
Стадії вчинення злочину (злочинного діяння): понят-

тя,ознаки, види. Готування до злочину (злочинного діяння): по-
няття та ознаки. Замах на злочин (злочинне діяння) та його 
види. Відмежування замаху на злочин (злочинне діяння)  від 
готування до злочину (злочинного діяння). Вирішення питань 
караності за готування та замах на злочин (злочинне діяння). 
Караність попередньої злочинної діяльності в якості самостій-
ного (“усіченого”) злочину. 

Особливості попередньої злочинної діяльності в країнах 
англо-американської системи кримінального права (відсутність 
інституту готування до злочину (злочинного діяння). Встанов-
лення відповідальності за змову, підбурювання та замах як спо-
собів попередньої злочинної діяльності). Поділ змови 
(conspiracy) за загальним правом та статутним правом; за сту-
пенями (у США). Поняття “явної  дії” (overt act) в Англії, кри-
терії “найближчого кроку” щодо справи Робінсона (Англія, 
1915 р.), “суттєвого кроку” за Модельним КК США 1962 р.  

Особливості попередньої злочинної діяльності в країнах 
романо-германської системи кримінального права (відсутність 
інституту готування до злочину (злочинного діяння) у Франції, 



10 

Іспанії, Італії та ін. Розміщення готування в Особливій частині 
КК ФРН. Змова (організація зловмисників) як основний спосіб 
підготовчих дій попередньої злочинної діяльності). Види неза-
кінченого злочинного діяння у Франції: замах на злочинне ді-
яння  (infraction tente), злочинне діяння, що не відбулося 
(infraction manquee), та неможливе злочинне діяння (infraction 
impossible). Розбіжності у трактовці поняття “початок виконан-
ня злочинного діяння”. Суб’єктивні та об’єктивні теорії “почат-
ку виконання” за кримінальним правом ФРН. 

Добровільна відмова, її поняття, ознаки та правові нас-
лідки.  Дійове каяття, його значення для кримінальної відпові-
дальності та призначення покарання. 

 

Р о з д і л  6. Співучасть у злочині (злочинному діянні)  
в кримінальному праві України та зарубіжних країн 

 
Поняття та ознаки співучасті в кримінальному праві. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. Підходи до визна-
чення поняття співучасті в кримінальному праві країн англо-
американської та романо-германської систем кримінального 
права. Співвиконавство та співучасть (у вузькому розумінні 
слова) (complicite)  за КК Франції.  Можливість співучасті у не-
обережному злочині за кримінальним правом Англії, США, 
Франції, Італії та ін. Співучасть у мусульманській системі кри-
мінального права.  

Види співучасників. Поняття та види виконавця злочину 
в США. Вплив Закону про кримінальну юстицію 1967 р. на ви-
значення учасників злочину в Англії. Концепція “еквівалентно-
сті причин”. Інші співучасники (організатор, підбурювач, пособ-
ник). Види пособництва.  

Форми співучасті. Співвиконавство та співучасть у ши-
рокому розумінні слова. Форми співучасті у Франції.  Види ви-
конавства у ФРН. Підвищена відповідальність за організовану 
діяльність у співучасті.  

Відповідальність співучасників злочину (злочинного  
діяння): підстава та межі. Акцесорна концепція співучасті у 
Франції та ФРН. Концепція самостійної відповідальності спів-
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учасників в країнах англо-американської правової системи. По-
няття колективної відповідальності. Використання конструкції 
“розумної людини” при вирішенні питання про відповідаль-
ність за ексцес виконавця в англійському та американському 
кримінальному праві. 

Причетність до злочину (злочинного діяння): її види, 
відмінність від співучасті. 

 
Р о з д і л  7. Обставини, що виключають злочинність 

діяння в кримінальному праві України  
та зарубіжних країн 

 
Поняття та система обставин, що виключають зло-

чинність діяння. Відсутність чіткої системи обставин, що ви-
ключають злочинність діяння за кримінальним правом Англії. 
Поняття “захист” в англо-американській системі кримінального 
права, його види. Віднесення неосудності та недосягнення 
суб’єктом віку, з якого може наступати відповідальність у кри-
мінальному праві до обставин, що виключають злочинність ді-
яння за КК Франції та Іспанії. Особливості закріплення цих об-
ставин у КК та конституційно-правових, цивільно-правових, 
кримінально-процесуальних актах ФРН. Поділ обставин: що 
виключають протиправність та що виключають вину. Обстави-
ни, що виключають злочинність діяння в мусульманській кри-
мінально-правовій системі. 

Необхідна оборона, її законодавче конструювання в 
кримінальному праві різних зарубіжних країн. Умови право-
мірності необхідної оборони, відповідальність за перевищення 
її меж.  

Крайня необхідність: законодавча регламентація та 
умови правомірності, відповідальність за перевищення її меж. 
Види крайньої необхідності за КК ФРН.   

Інші обставини, що виключають злочинність діяння: за-
тримання особи, що вчинила злочин, виконання наказу або роз-
порядження, фізичний чи психічний примус, виправданий  
ризик та ін. 
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Р о з д і л  8. Покарання та інші заходи кримінально-
правового впливу в кримінальному праві України  

та зарубіжних країн 
 

Поняття, ознаки та мета покарання. Різноманітність 
підходів до визначення поняття і мети покарання в криміналь-
ному праві зарубіжних країн. Закріплення мети покарання крім 
КК і в Конституції (Іспанія, Італія), КПК (Франція). Основні 
теорії покарання: абсолютні, відносні та змішані (ФРН); відпла-
ти, виправлення та залякування для попередження злочинів 
(превенція: загальна та спеціальна) у країнах англо-
американської правової системи. Види мети покарання за Зако-
ном  про кримінальне правосуддя 2003 р. в Англії. Різні підходи 
до поняття та мети покарання представників неокласицизму та 
“нового соціального захисту” у Франції.  Моральна (неутілітар-
на) та утілітарна функції покарання. Види мети покарання в му-
сульманській кримінально-правовій системі. Кара як зміст по-
карання. 

Система покарань. Поділ покарань на основні, додатко-
ві та змішані. Кримінальні, виправні та поліцейські покарання; 
загальнокримінальні та поліцейські покарання за КК Франції.  
Види покарань за КК Іспанії: суворі, менш суворі, невеликі. Ви-
значення підсистем покарання щодо: неповнолітніх, військово-
службовців, юридичних осіб. Види покарань за худуд, кісас, 
тазір мусульманської правової системи. 

Окремі види покарань. Міжнародно-правові рекоменда-
ції щодо застосування смертної кари (резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН 18.12.2007 р.). Смертна кара в Англії та США. 
Можливість широкого застосування смертної кари в країнах 
соціалістичної (КНР, Куба) та мусульманської правових систем. 
Збереження тілесних покарань у мусульманській кримінально-
правовій системі.   

Позбавлення волі (пожиттєво, на визначений строк, 
арешт) та штраф (його види та розміри, можливість заміни 
штрафу позбавленням волі) як основні види покарання. Позбав-
лення волі на визначений та невизначений строк в Англії, 
США. Види позбавлення волі у Франції: виправне покарання та 
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кримінальне покарання, що поділяється на: кримінальне 
ув’язнення та кримінальне ув’язнювання. Нові форми виконан-
ня позбавлення волі строком до одного року – режим напівсво-
боди та виконання тюремного ув’язнення по частинах. Грошо-
вий та майновий штраф у ФРН, грошовий штраф та штрафо-дні 
у Франції. Майнові покарання в країнах мусульманської право-
вої системи: штраф, конфіскація майна, знищення майна.   

Інші альтернативні позбавленню волі покарання (конфі-
скація майна (загальна та спеціальна); різні види позбавлення 
прав: позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю,  позбавлення політичних або цивільних 
прав, позбавлення права керувати транспортним засобом, при-
зупинення майнових та сімейних прав (інтердикт) та ін. Додат-
кове кримінальне право у ФРН. 

Особливості покарань щодо юридичних осіб (штраф, 
конфіскація майна, ліквідація та ін.). 

Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи 
безпеки), поняття, відмежування від покарання. Превентивний 
кримінально-правовий вплив. Окремі види “заходів безпеки” у 
кримінальному праві англо-американської правової системи. 
Закон  про попередження злочинів 1908 р. в Англії. Інститут 
поруки, продовжуване ув’язнення в Англії, США. Окремі види 
“заходів безпеки (виправлення)” у кримінальному праві рома-
но-германської правової системи. Особисті та реальні “заходи 
безпеки” у кримінальному праві Франції. “Двоколійність” (дуа-
лістичність) системи кримінально-правових заходів  у німець-
кому  праві. Значення Закону про “звичних” злочинців 1933 р. у 
Німеччині. Види заходів безпеки та виправлення, що пов’язані з 
позбавленням волі та що не пов’язані з позбавленням волі. 

Інститут пробації. Інші заходи кримінально-правового 
характеру в кримінальному законодавстві України. 
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Р о з д і л  9. Загальна характеристика системи  
Особливої частини кримінального права.  

Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів  
(злочинних діянь) 

 
Особлива частина як система кримінально-правових ін-

ститутів та норм, що  визначають поняття та ознаки конкретних 
видів злочинних діянь і покарань за їх вчинення в сучасному 
кримінальному праві. Поняття, критерії побудови, структура та 
значення Особливої частини. Зв’язок норм Особливої частини з 
нормами Загальної частини. 

Характеристика Особливої частини в країнах романо-
германської правової системи: розміщення кримінально-
правових норм тільки у КК (Росія, Латвія, Литва та ін.) або і в 
інших законах (Австрія, Норвегія, Польща, Франція та ін.), їх 
абстрактна визначеність, поділ норм за структурую на розділи 
(глави), об’єкти посягання. Кількість та порядок послідовності 
розташування розділів (глав) в Особливій частині. 

Відсутність загальноприйнятого визначення Особливої 
частини в доктрині кримінального права і кримінальному зако-
нодавстві Англії, казуїстичний характер кримінально-правових 
норм. Часткові спроби систематизації. Закони по окремих видах 
злочинів: про зраду 1945 р.; про вбивство 1957 р.; про державну 
таємницю 1989 р.; про викрадення 1996 р.; про тероризм 2000 р. 
та ін. Дворівнева побудова Особливої частини у Зводі Законів 
США (Тітул 18) та окремих штатів. Закони про шахрайські дії, 
про податкові злочини, про навколишнє природне середовище, 
про наркотики,  боротьбу з організованою злочинністю та ін. як 
підсистема Особливої частини (США). 

Кримінальна відповідальність за окремі види злочинів 
(злочинних діянь). Загальна характеристика, особливості націо-
нальної кримінально-правової регламентації. 
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