
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Конституційного та міжнародного права 

2.Інформація про 
викладачів 

Ярмакі Володимир Христофорович - кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
конституційного та міжнародного права факультету № 1 
навчально-наукового інституту права та кібербезпеки. 
Автор більше 60 наукових праць, досвід роботи більше 
20 років. 
Сфера наукових інтересів: 
Міжнародне право, адміністративне право. 
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 
вул. Успенська 1, каб. 102, тел. (063) 631 38 40 Viber, 
Telegram, електронна адреса: yarmakivova@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 
дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-
логічній схемі 

 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 
навчання. 

7. Кількість кредитів 
ЄКТС: 

- загальна кількість 
годин:  

 

3              
 

90            
 

8. Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

 В рамках навчальної дисципліни «Міжнародне 
кримінальне право»  передбачається глибокий аналіз і 
вивчення його джерел, а саме  міжнародних  договорів 
та конвенцій (конвенції про боротьбу з міжнародними 
злочинами та злочинами міжнародного характеру; 
договори про співпрацю і правову допомогу у 
кримінальних справах; договори, що регулюють 
діяльність міжнародних організацій, до компетенції 
яких відноситься боротьба зі злочинністю), 
міжнародних звичаїв, загальних принципів права; 
судових рішень і доктрин найбільш кваліфікованих 
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фахівців. 
Метою викладання навчальної дисципліни 

«Міжнародне кримінальне право» є формування у 
здобувачів вищої освіти цілісної системи професійних 
знань, умінь, навичок та інших компетентностей в 
сегменті функціонування міжнародного кримінального 
права, транснаціонального кримінального права і 
правової допомоги у кримінальних справах. 

9. Міждисциплінарні 
зв’язки 

Теорія держави і права, конституційне право, 
міжнародне право, кримінальне право, міжнародний 
захист прав людини. 

10. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  
занять. Лекції здійснюються з ключових питань 
навчальної дисципліни. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік.  

12. Методи та критерії 
оцінювання: 

 Система оцінювання передбачає накопичення 100 
балів з кожної навчальної дисципліни, які 
перераховуються в національну шкалу та шкалу 
оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 
виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 
роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;            
40 балів - за виконання завдань, винесених на 
підсумковий контроль. 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 



 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої 
освіти з навчальної дисципліни та виставлення 
підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 
знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів 
від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як 
сума всіх отриманих під час проведення навчальних 
занять балів розділена на кількість 
семінарських/практичних занять, передбачених 
тематичним планом у семестрі та помножена на 
коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 
роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 
семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 
передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 
можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 
заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 
навчальної дисципліни визначається науково-
педагогічним працівником, як сума отриманих 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 



здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 
завдань, які передбачені відповідними методичними 
матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 
самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 
кафедра самостійно визначає і розробляє форму 
проведення модульної контрольної роботи, структуру 
завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 
виконання. До модульної контрольної роботи 
допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 
складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 
оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу 
успішності здобувач вищої освіти має право 
перескладати аудиторну та самостійну роботу 
відповідно до графіку, встановленого науково-
педагогічним працівником до підсумкового контролю і 
не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у 
один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 
поточного контролю накопичив менше 60 балів, 
зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 
поточного контролю протягом семестру накопичив 60 
балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 
накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 



- складати підсумковий контроль відповідно до 
розкладу.    

13. Результати 
навчання:  

       У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 
знати: еволюцію, сучасний стан й основні тенденції 
розвитку міжнародного кримінального права;  основи 
та динамічну практику діяльності Міжнародного 
кримінального суду, специфіки його юрисдикції та 
особливостей співробітництва держав з цією 
унікальною міжнародною організацією; науково-
теоретичні підходи, практичні методи, прийоми 
професійної діяльності у застосуванні норм 
міжнародного кримінального права, 
транснаціонального кримінального права, стандарти 
правової допомоги у кримінальних справах в 
національному правопорядку України. 
       Вміти: аналізувати основні тенденції розвитку 
міжнародного кримінального права на сучасному 
етапі та чинні міжнародні акти; використовувати 
інноваційні практики, юридичну техніку тлумачення 
нормативно-правових актів та судової практики 
Міжнародного кримінального суду та трибуналів ad 
hoc, а також актів, що становлять договірно-правову 
базу відносин України з іншими державами у сфері 
боротьби з транснаціональними злочинами; 
орієнтуватись в основних нормативних актах щодо 
боротьби з міжнародними злочинами, 
транснаціональними злочинами і правової допомоги у 
кримінальних справах. 

 

14. Основні інформаційні 
джерела 

1. Буняк В. С. Європейська конвенція з прав 
людини та кримінальне право : наук.-практ. 
посіб. / В. С. Буняк ; [відп. ред. В. С. 
Ковальський]. Київ : Юрінком Інтер, 2020.  

2. Карвацька С. Б. Інтерпретація міжнародного 
права: доктрина і практика: монографія. Київ ; 
Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, 2019.  

3. Міжнародне кримінальне право (співробітництво 
держав у протидії злочинності): підручник / [В. 
А. Гринчак та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, Юрид. ф-т. Харків : Право, 2019.  

4. Філіппов С. О. Протидія транскордонній 
злочинності: глобальний контекст і реалії 
України : монографія. Одеса : Фенікс, 2019.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


5. Дідківська Г. В. Кримінологічна характеристика 
участі України в системі запобігання 
міжнародної злочинності: монографія.  Вінниця : 
ТВОРИ, 2019.  
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