
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Факультет права та міжнародних відносин 

 

Кафедра публічного та приватного права 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  з дисципліни  «Порівняльне кримінальне право та порівняльний 

кримінальний процес» 

  

  

Курс: ІІ (денна форма) 

Спеціальність: міжнародне право  

Форма проведення: письмова.  

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

Критерії оцінювання: 

Кількість балів 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

 

37-40 балів  

 

Відмінно Допущено не більше 2 

незначних помилок у питаннях. 
Відповіді повні. Студент вільно 

володіє теоретичним 

матеріалом та аналізує завдання 
на високому рівні 

36-26 балів  

 

Добре Допущено не більше 5 

незначних помилок у завданнях. 

Відповіді повні, з незначними 
неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом та 

аналізує (охарактеризовує) 
питання на достатньому рівні. 

25-15 балів  

 

Задовільно Допущено не більше 8 

незначних помилок у завданнях. 

Відповіді з суттєвими 
неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом та 

аналізує (охарактеризовує) 
питання на низькому рівні. 

14-1 балів  

 

Незадовільно Допущено більше 8 помилок у 

завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. 
Студент не володіє теоретичним 

матеріалом та аналізує 

(охарактеризовує) питання на 
низькому рівні. 



 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття порівняльного кримінального права, його предмет і метод, значення.  

2. Кримінально-правова система, її поняття та структура.  

3. Загальна характеристика джерел кримінального права України та зарубіжних країн. 

4. Поняття злочину (злочинного діяння), його ознаки. Класифікація злочинів (злочинних 

діянь) та її критерії. Різновиди поняття злочину в кримінальному праві іноземних 

держав. 

5. Підстави кримінальної відповідальності в країнах англосаксонської системи права. 

6. Підстави кримінальної відповідальності в країнах континентальної системи права. 

7. Підстави кримінальної відповідальності у Франції. Підстави кримінальної 

відповідальності в Німеччині.  

8. Поняття складу злочину, його зміст, види, функції та значення. Кваліфікація злочину.  

9. Стадії вчинення злочину (злочинного діяння): поняття, ознаки, види.  

10. Співучасть у злочині (злочинному діянні) в кримінальному праві України та 

зарубіжних країн. 

11. Підходи до визначення поняття співучасті в кримінальному праві країн англо-

американської та романо-германської систем кримінального права.  

12. Співучасть у мусульманській системі кримінального права. 

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

зарубіжних країн. 

14. Покарання: види та призначення в кримінальному праві України та зарубіжних країн.  

15. Загальна характеристика покарання у виді позбавлення волі в законодавстві 

іноземних держав.  

16. Види покарань передбачені в кримінальному праві Великобританії.  

17. Особливості застосування покарання у виді позбавлення волі в Німеччині. 

18. Загальні та особливі умови звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. 

19. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері 

господарської діяльності в Польщі.  

20. Система особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн. 

21. Система Особливої частини кримінального права Франції.  

22. Система Особливої частини кримінального права Німеччини.  

23. Система Особливої частини кримінального права Великобританії. 

24. Загальна характеристика злочинів проти держави та проти власності в кримінальному 

праві України.  

25. Злочини проти держави в кримінальному праві Великобританії.  

26. Злочини проти держави передбачені в кримінальному праві США.  

27. Предмет, завдання та система навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний 

процес». Форми, поняття та система кримінального процесу України та зарубіжних 

країн. 

28. Джерела кримінального процесуального права України та зарубіжних країн.  

29. Особливості джерел кримінального процесуального права у державах романо-

германської та англо-американської правових сімей.  

30. Суб'єкти кримінального провадження в Україні та зарубіжних країнах.  

31. Досудове розслідування у кримінальному процесі України та зарубіжних країн. 

32. Проведення розслідування у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великої 

Британії і США.  



33. Повідомлення про підозру і направлення прокурором справи до суду в кримінальному 

процесі України.  

34. Судовий розгляд у кримінальному процесі України та зарубіжних країн. 

35. Судове провадження з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України та 

зарубіжних країн. 

36. Ухвалення та проголошення судового рішення в Україні.  

37. Порядок судового розгляду у судах першої інстанції ФРН.  

 

Екзаменатор: Бойчук Д.В. 

Завідувач кафедри: Орел Л.В. 


