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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання:   українська 

Статус дисципліни:  вибіркова навчальна дисципліна 

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень таких навчальних дисциплін як Кримінальне право Загальна 

частина, Цивільне право Загальна частина, Судові та правоохоронні органи  та ін.. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» 

вивчення навчальної дисципліни є кримінальне законодавство зарубіжних країн та практика 

його застосування. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти системи 

знань з кримінального права зарубіжних країн; акцентування уваги на зближенні кримінального 

законодавства різних держав; на основі матеріалу порівняльного характеру сприяти виробленню 

навиків аналітичного мислення; формування практичних умінь і навичок правильного 

тлумачення та застосування нормативно-правових актів 

Основні завдання вивчення дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн»: є озброїти 

студентів необхідними теоретичними та практичними знаннями і уміннями необхідними і 

достатніми у практичній діяльності, яка пов’язана із кримінально-правовою оцінкою 

суспільнонебезпечних діянь. 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Кримінальне право зарубіжних країн» забезпечує набуття здобувачами вищої 

освіти компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК3 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.  

СК7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а 

також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

 

 

 

 



 
 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПР9 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР13 
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПР15 
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

ПР19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПР21 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пп 
Найменування тем курсу 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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Змістовний модуль 1 

1 Тема 1. Основні особливості 

розвитку кримінального 

законодавства зарубіжних країн на 

сучасному етапі 

20 8 4 8 0 20 2 2 16 0 

2 Тема 2. Злочинне діяння за 

кримінальним законодавством 

зарубіжних країн 

20 8 4 8 0 20 2 0 18 0 

3 Тема 3. Суб’єкт злочинного діяння 

за кримінальним законодавством 

зарубіжних країн 

18 6 2 10 0 18 2 0 16 0 

4 Тема 4. Співучасть у злочині за 

кримінальним законодавством 

зарубіжних країн 

18 6 2 10 0 18 2 0 16 0 

5 Тема 5. Обставини, що виключають 

злочинність діяння, за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

18 6 2 10 0 18 2 0 16 0 

6 Тема 6. Покарання: поняття, мета, 

система (за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн) 

18 6 2 10 0 18 2 0 16 0 

7 Тема 7. Окремі види покарань за 

кримінальним законодавством 

зарубіжних країн 

18 6 2 10 0 18 0 0 18 0 

8 Тема 8. Окремі види злочинних 

діянь за законодавством зарубіжних 

країн 

20 6 2 12 0 20 0 2 18 0 

Разом за модуль 1 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Усього годин 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  диференційований залік  



 
 

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Основні особливості розвитку кримінального законодавства зарубіжних країн на 

сучасному етапі Поняття порівняльного кримінального права та його зміст. Значення 

порівняльного правознавства у сфері кримінального права. Класифікація кримінально-правових 

систем сучасного світу. Універсалізація кримінальноправових систем та національний інтерес.  

 

Тема 2. Злочинне діяння за кримінальним законодавством зарубіжних країн 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 країн. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством зарубіжних країн.  

 

 Тема 3. Суб’єкт злочинного діяння за кримінальним законодавством зарубіжних країн 

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 країн. Обмежена (зменшена) осудність в кримінальному праві зарубіжних країн. 

Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочини у стані сп’яніння, за законодавством 

зарубіжних країн. Юридична особа як суб’єкт злочинного діяння: зарубіжний досвід.  

 

Тема 4. Співучасть у злочині за кримінальним законодавством зарубіжних країн Поняття 

співучасті та види співучасників за кримінальним законодавством держав континентальної 

Європи. Поняття співучасті та види співучасників в кримінальному праві держав загального 

права. Кримінальна відповідальність співучасників за законодавством держав континентальної 

Європи. Форми співучасті у злочині за кримінальним законодавством держав континентальної 

Європи.  

 

Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння, за кримінальним законодавством 

зарубіжних країн 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 країн. 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 країн. 

Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння, у 

кримінальному праві зарубіжних країн. Виправданий ризик як обставина, що виключає 

злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних країн. Заподіяння шкоди зі згоди 

потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних 

країн. Юридична або фактична помилка як обставина, що виключає злочинність діяння, у 

кримінальному праві зарубіжних країн. Провокація злочинного діяння як обставина, що 

виключає злочинність діяння, у кримінальному праві зарубіжних країн. Інші обставини, що 

виключають злочинність діяння, за кримінальним законодавством зарубіжних країн.  

 

Тема 6. Покарання: поняття, мета, система (за кримінальним законодавством зарубіжних 

країн) Поняття та мета покарання в кримінальному праві держав континентальної Європи. 

Поняття та мета покарання в кримінальному праві держав загального права. Поняття та мета 

покарання в кримінальному праві мусульманських держав. Система покарань в кримінальному 



 
 

праві держав континентальної Європи. Система покарань в кримінальному праві держав 

загального права. Система покарань в кримінальному праві мусульманських держав.  

 

Тема 7. Окремі види покарань за кримінальним законодавством зарубіжних країн 

Смертна кара у сучасному світі. Позбавлення волі в кримінальному праві зарубіжних країн. 

Довічне позбавлення волі в кримінальному праві зарубіжних країн. Арешт як вид покарання в 

кримінальному праві зарубіжних країн. Обмеження волі як вид покарання в кримінальному праві 

зарубіжних країн. Громадські (обов’язкові) роботи як вид покарання в кримінальному праві 

зарубіжних країн. Штраф як вид покарання в кримінальному праві зарубіжних країн. 

Позбавлення прав як вид покарання в кримінальному праві зарубіжних країн. Конфіскація майна 

в кримінальному праві зарубіжних країн. Афішування вироку як вид покарання в кримінальному 

праві зарубіжних країн. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх: досвід держав 

континентальної Європи. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх в кримінальному 

праві держав загального права.  

 

Тема 8. Окремі види злочинних діянь за кримінальним законодавством зарубіжних країн 

Кримінальна відповідальність за умисне вбивство за законодавством держав континентальної 

Європи. Відповідальність за умисне вбивство в кримінальному праві держав загального права. 

Відповідальність за умисне вбивство в мусульманському кримінальному праві. Кримінальна 

відповідальність за необережне позбавлення життя за законодавством зарубіжних країн. 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 країн. Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи за кримінальним законодавством держав континентальної Європи. 

Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої недоторканості особи в кримінальному праві 

держав загального права. Відповідальність за злочини статевої свободи та статевої 

недоторканості особи в мусульманському кримінальному праві. Злочини проти власності за 

кримінальним законодавством держав континентальної Європи. Відповідальність за злочини 

проти власності за кримінальним правом держав загального права. Відповідальність за злочини 

проти власності в мусульманському кримінальному праві.   

6. Теми лекцій 

  

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Деннафо

рма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Основні особливості розвитку кримінального 

законодавства зарубіжних країн на сучасному етапі 

8 2 

2 Тема 2. Злочинне діяння за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

8 2 

3 Тема 3. Суб’єкт злочинного діяння за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

6 2 

4 Тема 4. Співучасть у злочині за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

6 2 

5 Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння, 

за кримінальним законодавством зарубіжних країн 

6 2 

6 Тема 6. Покарання: поняття, мета, система (за 

кримінальним законодавством зарубіжних країн) 

6 2 

7 Тема 7. Окремі види покарань за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

6 0 

8 Тема 8. Окремі види злочинних діянь за законодавством 

зарубіжних країн 

6 0 

Усього годин 52 год. 14 год. 



 
 

7. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Деннафо

рма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Основні особливості розвитку кримінального 

законодавства зарубіжних країн на сучасному етапі 

4 2 

2 Тема 2. Злочинне діяння за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

4 0 

3 Тема 3. Суб’єкт злочинного діяння за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

2 0 

4 Тема 4. Співучасть у злочині за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

2 0 

5 Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння, 

за кримінальним законодавством зарубіжних країн 

2 0 

6 Тема 6. Покарання: поняття, мета, система (за 

кримінальним законодавством зарубіжних країн) 

2 0 

7 Тема 7. Окремі види покарань за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

2 0 

8 Тема 8. Окремі види злочинних діянь за законодавством 

зарубіжних країн 

2 2 

Усього годин 20 год. 4 год.  

 

 

8. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

9. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Основні особливості розвитку кримінального 

законодавства зарубіжних країн на сучасному етапі 

8 16 

2 Тема 2. Злочинне діяння за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

8 18 

3 Тема 3. Суб’єкт злочинного діяння за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

10 16 

4 Тема 4. Співучасть у злочині за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

10 16 

5 Тема 5. Обставини, що виключають злочинність діяння, 

за кримінальним законодавством зарубіжних країн 

10 16 

6 Тема 6. Покарання: поняття, мета, система (за 

кримінальним законодавством зарубіжних країн) 

10 16 

7 Тема 7. Окремі види покарань за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн 

10 18 

8 Тема 8. Окремі види злочинних діянь за законодавством 

зарубіжних країн 

12 18 

Усього годин 78 год. 132 год.  

 

 

 

 



 
 

 

10. Теми  лабораторних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом - - 

 

 

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (диференційованого 

заліку) 

1. Порівняльне кримінальне право, його предмет, метод, завдання, місце в системі наук.  

2. Сучасні кримінально-правові школи. Основні тенденції їх розвитку.  

3. Кримінально-правова система, її поняття та структура. Різноманітність та типи кримінально-

правових систем.  

4. Романо-германська (континентальна) система кримінального права.  

5. Англо-американська система кримінального права. 

 6. Соціалістична система кримінального права.  

7. Традиційно-релігійна (мусульманська) система кримінального права.  

8. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн: загальна характеристика та їх 

порівняльний аналіз.  

9. Кримінальний кодекс як джерело кримінального права України та зарубіжних країн. 

Прийняття нових КК в пострадянських країнах та Східної Європи.  

10. Джерела кримінального права в країнах англоамериканської правової системи.  

11. Джерела кримінального права в країнах романогерманської правової системи.  

12. Джерела кримінального права в країнах мусульманської правової системи.  

13. Дія кримінального закону в часі у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

14. Дія кримінального закону в просторі у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

15. Екстрадиція в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

16. Поняття злочину (злочинного діяння) в кримінальному праві України та зарубіжних країн: 

способи визначення поняття злочину (злочинного діяння).  

17. Поняття “злочин” (“злочинне діяння”) у кримінальному праві країн англо-американської 

правової системи.  

18. Поняття “злочин” (“злочинне діяння”) у кримінальному праві країн романо-германської 

правової системи.  

19. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії в кримінальному праві України та 

зарубіжних країн: загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  

20. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії у кримінальному праві країн англо-

американської правової системи.  

21. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії у кримінальному праві країн романо-

германської правової системи.  

22. Класифікація злочинів (злочинних діянь) та її критерії у кримінальному праві країн 

мусульманської правової системи.  

23. Кримінальний проступок у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

24. Поняття “склад злочину” в кримінальному праві України та зарубіжних країн : його зміст, 

види та значення.  

25. Суб’єкт злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країн: поняття, ознаки, види.  

26. Вік, з якого може наступати кримінальна відповідальність у кримінальному праві України та 

зарубіжних країн.  

27. Поняття та критерії неосудності в кримінальному праві України та зарубіжних країн: 

загальна характеристика та їх порівняльний аналіз.  

28. Поняття та критерії неосудності в кримінальному праві країн англо-американської правової 

системи.  



 
 

29. Поняття та критерії неосудності в кримінальному праві країн романо-германської правової 

системи. 30. Поняття обмеженої осудності в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

31. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у кримінальному праві України та зарубіжних 

країн.  

32. Поняття “вина” та її форми в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна 

характеристика та їх порівняльний аналіз.  

33. Поняття “вина” в кримінальному праві країн англоамериканської правової системи та її 

форми .  

34. Поняття “вина” в кримінальному праві країн романо-германської правової системи та її 

форми.  

35. Стадії вчинення злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країн : поняття, види, 

ознаки.  

36. Готування до злочину в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

37. Поняття “замах на злочин” в кримінальному праві України та зарубіжних країн та його 

ознаки.  

38. Види замаху на злочин у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

39. Поняття “добровільна відмова” в кримінальному праві України та зарубіжних країн: її ознаки 

та правові наслідки.  

40. Поняття “співучасть” та її ознаки в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

41. Особливості співучасті у злочині за кримінальним правом Англії, США, Франції.  

42. Види співучасників у кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна 

характеристика та їх порівняльний аналіз. 

 43. Види співучасників у кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  

44. Види співучасників у кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  

45. Форми та види співучасті в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна 

характеристика та їх порівняльний аналіз.  

46. Форми та види співучасті в кримінальному праві країн англо-американської правової 

системи.  

47. Форми та види співучасті в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  

48. Обставини, що виключають злочинність діяння, в кримінальному праві України та 

зарубіжних країн: поняття, система, окремі види.  

 49. Обставини, що виключають злочинність діяння, в кримінальному праві країн англо-

американської правової системи.  

50. Обставини, що виключають злочинність діяння, в кримінальному праві країн романо-

германської правової системи.  

51. Необхідна оборона в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

52. Кримінальна відповідальність за перевищення меж необхідної оборони в кримінальному 

праві України та зарубіжних країн.  

53. Крайня необхідність у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

54. Поняття “покарання” в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна 

характеристика та порівняльний аналіз.  

55. Мета покарання в кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна 

характеристика та порівняльний аналіз.  

56. Покарання та його мета в кримінальному праві країн англо-американської правової системи.  

57. Покарання та його мета в кримінальному праві країн романо-германської правової системи.  

58. Система покарань в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

59. Види покарань у кримінальному праві України та зарубіжних країн: загальна характеристика 

та їх порівняльний аналіз.  

60. Види покарань у кримінальному праві країн англоамериканської правової системи.  

61. Види покарань у кримінальному праві країн романогерманської правової системи. 

 62. Види покарань у кримінальному праві країн мусульманської правової системи.  

63. Смертна кара в кримінальному праві зарубіжних країн.  

64. Довічне позбавлення волі в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

65. Позбавлення волі на певний строк у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  



 
 

66. Обмеження волі в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

67. Штраф у кримінальному праві України та зарубіжних країн. Види штрафу.  

68. Конфіскація майна в кримінальному праві України та зарубіжних країн. Її види та 

особливості призначення.  

69. Позбавлення прав у кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

70. Інші заходи кримінально-правового характеру в кримінальному праві України та зарубіжних 

країн: поняття, види, відмежування від покарання.  

71. Види покарань (інших заходів кримінальноправового характеру) щодо юридичних осіб.  

72. Інститут пробації та її характеристики в кримінальному праві Англії, США, Франція.  

73. Система Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн: загальна 

характеристика та їх порівняльний аналіз.  

74. Система Особливої части кримінального права країн англо-американської правової системи.  

75. Система Особливої части кримінального права країн романо-германської правової системи. 

 

13. Методи навчання 

 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, 

доповіді тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 Дослідницький метод 

 Пошуковий метод. 

 

14. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» 

використовуються такі методи оцінювання: для поточного контролю у вигляді усного та 

письмового опитування, фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, 

розв'язування задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, 

творчих завдань, тощо; для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, 

вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо; для підсумкового контролю 

проведення екзамену (усна та/або письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних 

завдань, розв'язування задач, тощо.). 

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  



 
 

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення диф.залік. 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей 

навчальної дисципліни. 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

 

 

 

 

 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить 

приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди 

здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, 

відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.  

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  



 
 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

3 3 4 4 4 4 4 4 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 20 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» узагальнено в 

комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  
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