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кримінології

Контактна
інформація
викладачів

Денькович О.І.: електронна адреса: olha.denkovych@lnu.edu.ua,
сторінка викладача
https://law.lnu.edu.ua/employee/denkovych-olha-ivanivna

Консультації по
курсу

відбуваються

Консультації відбуваються за графіками, визначеними
викладачем курсу, і доведеним до відома студентів на першій
лекції. Також можливі консультації через соціальні мережі,
месенджери та e-mail. Для погодження часу он-лайн
консультацій слід написати на електронну пошту викладача.

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/mizhnarodne-kryminalne-pravo
Інформація про

курс
Після початку вторгнення рф на територію України в

лютому 2022 року українські юристи, серед іншого, зіткнулися з
конкретною юридичною проблемою – який механізм
кримінальної відповідальності осіб за ті звірства, які відбувались
на території України, кого саме притягувати до такої
відповідальності та яку кримінально-правову оцінку надати
вчиненому. Відповідь на ці запитання слід шукати не лише у
національному кримінальному праві, але й у міжнародному
кримінальному праві.

Тому в нинішніх умовах майбутній юрист повинен знати і
розуміти міжнародне кримінальне право та його співвідношення
з  національним кримінальним законодавством.

Цей курс розроблено таким чином, щоб сформувати у
його слухачів компетентності, необхідні для застосування та
тлумачення норм міжнародного кримінального права.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна «Міжнародне кримінальне право» є вибірковою
дисципліною з спеціальності 081 «Право» для освітньої
програми за другим (магістерським) рівнем освіти, яка
викладається в II семестрі 1-го курсу в обсязі 3 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
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Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни
«Міжнародне кримінальне право» є ознайомлення студентів із
поняттям та особливостями відповідальності за міжнародні
злочини та злочини міжнародного характеру для формування
компетентностей, для застосування та тлумачення норм
міжнародного кримінального права, а саме:

- здатність працювати в міжнародному контексті у
сфері кримінального права;

- здатність оцінювати взаємодію міжнародного
кримінального права та міжнародних правових систем з
правовою системою України в частині притягнення до
відповідальності за міжнародні злочини та злочини
міжнародного характеру;

- здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм кримінального та міжнародного права, а також
розуміння особливостей практики їх застосування, зокрема при
оцінці міжнародних злочинів та злочинів міжнародного
характеру.

Література для
вивчення

дисципліни

1. Теорія та практика міжнародного кримінального
права : підручник / [Зелінська Н. А., Андрейченко С. С.,
Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О. ; за ред. проф. Зелінської Н.
А.]. Одеса : Фенікс, 2017.

2. Верле Герхард. Принципы международного
уголовного права: учебник / Герхард Верле; пер. с англ. С. В.
Саяпина. О.: Фенікс. 2011. 912 с.

3. Gideon Boas, James L. Bischoff, Natalie L. Reid.
Forms Of Responsibility In International Criminal Law
(International Criminal Law Practitioner Library Series) (vol. I).
Cambridge University Press. 462 p.

4. Guilfoyle Douglas. International Criminal Law.
Oxford University Press. 2016. 419 p.

Тривалість курсу 90 год.

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять (з них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять) та 58 годин самостійної роботи

Очікувані
результати
навчання

Після завершення цього курсу студент буде знати та вміти:
- дискутувати зі складних правових проблем

відповідальності за міжнародні злочини та злочини
міжнародного характеру, пропонувати і обґрунтовувати варіанти
їх розв’язання;

- аналізувати взаємодію міжнародного
кримінального права та міжнародно-правових систем з правовою
системою України на основі усвідомлення основних сучасних
правових доктрин, цінностей та принципів функціонування
права щодо відповідальності за міжнародні злочини та злочини
міжнародного характеру;
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- використовувати передові знання і методики у
процесі правотворення та правозастосування інститутів
міжнародного кримінального права.

Ключові слова Міжнародне кримінальне право, міжнародні злочини, злочини
міжнародного характеру

Формат курсу Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем

Теми Тема 1. Поняття міжнародного кримінального права.
Тема 2. Принципи міжнародного кримінального права.
Тема 3. Поняття злочину у міжнародному кримінальному праві.
Тема 4. Інститут відповідальності у міжнародному
кримінальному праві.
Тема 5.  Відповідальність за міжнародні злочини.
Тема 6. Відповідальність за злочини міжнародного характеру.

Підсумковий
контроль, форма

залік в кінці семестру, усний

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
дисциплін «Кримінальне право України. Загальна частина»,
«Кримінальне право України. Особлива частина», «Міжнародне
публічне право».

Навчальні методи
та техніки, які

будуть
використовуватися

під час
викладання курсу

Презентація, лекції, колаборативне навчання у формі навчальних
спільнот, проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Необхідне
обладнання

Проектор, екран, комп’ютер

Критерії
оцінювання
(окремо для

кожного виду
навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються за наступним співвідношенням:
• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів_50.
• модуль: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів
50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Академічна доброчесність: Очікується, що під час освітнього
процесу його учасники будуть дотримуватись, зокрема, вимог
Кодексу етики та академічної доброчесності юридичного
факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка. Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються. Зокрема, очікується, що роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність
посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але
не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій
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роботі чи усній відповіді студента є підставою для її
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату
чи обману.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується,
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу.
Студенти мають інформувати викладача про неможливість
відвідати заняття. У випадку пропуску практичного заняття,
студент повинен відпрацювати його з дотриманням вимог,
встановлених на факультеті. У будь-якому випадку студенти
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для
виконання усіх видів письмових та усних робіт, передбачених
курсом. У випадку недотримання дед-лайнів здачі письмової
роботи, викладач виставляє негативну оцінку.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному оцінюванні (в тому числі і бали за письмову роботу),
бали за модуль та іспит.

Питання до заліку Підсумкова оцінка знань проводиться за результатами
поточної успішності та результатами здачі модуля.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

5


