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1.

Програма навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Злочини проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку» передбачає поглиблення та систематизація знань
слухачів магістратури, отриманих при вивченні основних навчальних дисциплін
Загальної та Особливої частини кримінального права щодо злочинів передбачених
ХХ розділом КК України. При вивченні «Кримінального права» ознайомлення
студентів з основними положеннями кримінального права, формування у них
навичок і умінь щодо застосування кримінально-правових норм, то навчальна
дисципліна

«Злочини

проти

миру,

безпеки

людства

та

міжнародного

правопорядку» має за мету - показати особливості законодавчої регламентації
національного законодавства «Злочини проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку» у відповідності до міжнародних договорів, недоліки
кримінально правового регулювання в сфері забезпечення безпеки світу і людства.
Метою викладання дисципліни є формування компетентного юриста
сучасного рівня, здатного знати не тільки національне, але і особливості
міжнародного кримінального права щодо злочинів проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку, ступінь імплементації міжнародно-правових актів
в кримінальне законодавство; умінь і навичок, необхідних для застосування норм
кримінального права за злочини проти миру, безпеки людства, міжнародного
правопорядку в діяльності правоохоронних органів і юрисдикції судів.
Очікувані результати навчання з дисципліни «Злочини проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку»:
У процесі навчання слухачі магістратури мають оволодіти навичками
самостійної роботи з текстами конвенцій, договорами, рішеннями міжнародних і
національних судів про відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку, а також науковою літературою, методами і
прийомами наукового аналізу міжнародного звичаєвого права, набуття навичок і
умінь порівняльно-правового аналізу конвенцій і норм КК України про
відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку, закріплення і розвиток загальних фахових навичок і умінь
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юридичного аналізу конкретних ситуацій, які потребують кримінально-правову
оцінку.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:


особливості тлумачення злочинів проти миру, безпеки людства,

міжнародного правопорядку відповідно до міжнародних договорів;


кримінально-правову характеристику та особливості кваліфікації злочинів

проти миру;


кримінально-правову характеристику та особливості кваліфікації злочинів

проти безпеки людства;


кримінально-правову характеристику та особливості кваліфікації злочинів

проти міжнародного правопорядку.
вміти:
 тлумачити кримінальне законодавство України;
 визначати суспільні відносини, котрі регулюються кримінальним законодавством;
 аналізувати та правильно здійснювати кваліфікацію злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку.
На вивчення навчальної дисципліни заплановано 120 години___4__кредитів
EСТS.
Мова навчання: українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науковопедагогічних працівників спеціально-правових дисциплін, які безпосередньо
проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за
адресою syngaevskaya5@gmail.com.
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Структура навчальної дисципліни
Розділ 1. Загальна характеристика та ґенеза злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку
Тема 1. Історія становлення та розвитку інституту відповідальності за злочини
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку у кримінальному
праві
Тема 2. Співвідношення та взаємодія національного кримінального права та
міжнародного кримінального права.
Тема 3. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку.
Тема 4. Співучасть у злочинах проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
Розділ 2. Особливості кримінально-правової характеристики злочинів проти
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Тема 5. Кримінально-правова характеристика злочинів проти миру.
Тема 6. Кримінально-правова характеристика злочинів проти безпеки людства.
Тема 7. Кримінально-правова характеристика злочинів проти міжнародного
правопорядку.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів
EСТS -4

Галузь знань,
спеціальність,
ступінь вищої освіти
Галузь знань

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчанн
навчання
Статус дисципліни:
я
обов’язкова

(назва і шифр)

Спеціальність
081 «ПРАВО

Кількість розділів
2
Загальна кількість
годин - 120

Спеціалізація:
Міжнародне право

Ступінь вищої
освіти:
магістр

Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
3-й
3-й
Лекції
34 год.
12 год.
Семінарські
18 год.
2 год.
Практичні
год.
год.
Самостійна робота
68 год.
68 год.
Вид контролю:
екз.
залік
екзамен

3. Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назви розділів і тем

Кількість годин

7

денна форма

Всього
1

2

заочна форма

у тому числі
л

п

сем.

3

4

5

всього
С. р.
6

7

у тому числі
л

п

сем.

8

9

10

С. р.
11

Розділ 1. Загальна характеристика та ґенеза злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Тема 1. Історія становлення та розвитку

2

1

8

1

8

4

1

10

1

10

2

2

10

2

10

2

2

10

2

10

інституту відповідальності за злочини
проти

миру,

безпеки

людства

та

міжнародного
правопорядку
у
Тема 2. Співвідношення та взаємодія
кримінальному праві
національного кримінального права та
Тема 3 Загальна характеристика злочинів
міжнародного кримінального
проти миру, безпеки людства та
праваправаправа
міжнародного
правопорядку.
Тема 4. Співучасть
у злочинах проти миру,

безпеки
людства
та
міжнародного
10
6
38
6
38
Разом за розділом 1
правопорядку.
Розділ 2. Особливості кримінально-правової характеристики злочинів проти миру, безпеки людства та
8
4
10
2
2
10
Тема5.Кримінально-правова
міжнародного правопорядку.
характеристика злочинів проти миру
Тема6.Кримінально-правова

8

4

10

2

10

8

4

10

2

10

24

12

30

6

30

34

18

68

12

68

характеристика злочинів проти безпеки
людства.
Тема7.Кримінально-правова
характеристика

злочинів

проти

міжнародного правопорядку.
Разом за розділом 2
Екзамен
Усього годин
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4. Плани семінарських занять

Аудиторна робота з дисципліни «Злочини проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку» складається з лекційних та семінарських занять.
Для успішної роботи на практичному занятті студенту необхідно відвідати
лекційне заняття з відповідної теми. Лекційне заняття є не просто трансляцію
викладачам законодавчих або доктринальних положень, а передбачає роз'яснення
дискусійних аспектів теми, постановку проблем. Робота на практичних заняттях
здійснюється в режимі обговорення, дискусії та аналізу завдань. Задачі
вирішуються як на практичних заняттях методом групової роботи, так і
самостійно. При підготовці до практичного заняття слухачам магістратури
необхідно керуватися переліком тем практичних занять, де вказані питання, на які
слід звернути увагу при підготовці, дається список нормативних актів та
спеціальної літератури, які слід вивчити при підготовці до семінарського заняття.
Крім того, кожен студент вибирає тему, готує по ній реферат і захищає його.
Форма підсумкового контролю  екзамен.
Тема 1 Історія розвитку інституту відповідальності за злочини проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Питання до семінарського заняття:
1. Історія становлення інституту відповідальності за злочини проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку у кримінальному праві.
2. Значення нюрнберзького спадщини для сучасності.
3.Значення для встановлення відповідальності за злочини проти миру і безпеки
людства та міжнародного правопорядку Статуту Токійського трибуналу 1946 р.,
Статуту Міжнародного трибуналу по Югославії 1993 р., Статуті Міжнародного
військового трибуналу по Руанді 1994 р.
4. Роль Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН у сфері миру та безпеки
людства.
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Тема 2. Співвідношення та взаємодія національного кримінального
права та міжнародного кримінального права
Питання до семінарського заняття:
1. Роль принципів міжнародного кримінального права для національного
кримінального права щодо злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку.
2. Діяльність Міжнародного кримінального суду і значення Римського статуту
МКС для міжнародної та національної кримінальної юстиції
3. Особливості злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку відповідно до положень міжнародних договорів.

Тема 3. Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку.
Питання до практичного заняття:
1. Особливості злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку та їх класифікація.
2. Об’єктивні ознаки злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
3. Суб’єктивні ознаки злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.

Тема 4. Співучасть у злочинах проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку.
Питання до семінарського заняття:
1. Поняття співучасті та її ознаки за національним кримінальним правом та
відповідно до міжнародних договорів.
2. Види співучасників: порівняння положень за національним кримінальним
правом та відповідно до міжнародних договорів.
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3. Форми групової злочинності: порівняльний аналіз за національним
кримінальним правом та відповідно до міжнародних договорів.
Тема 5. Кримінально-правова характеристика злочинів проти миру.
Питання до семінарського заняття:
1.
Пропаганда війни: склад злочину і особливості кваліфікації ( ст.436 КК).
2.
Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни: склад
злочину і особливості кваліфікації (ст.437 КК).
3.
Порушення законів та звичаїв війни: склад злочину і особливості
кваліфікації (ст. 438 КК).
4.
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та
пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів (Стаття 436-1).
5.
Найманство: склад злочину і особливості кваліфікації (ст. 447 КК)

Тема 6. Кримінально-правова характеристика злочинів проти безпеки
людства.
Питання до семінарського заняття:
1.
1. Застосування зброї масового знищення: склад злочину і особливості
кваліфікації (ст.439 КК).
2.
Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї
масового знищення: склад злочину і особливості кваліфікації (ст.440 КК)
3.
Екоцид: склад злочину і особливості кваліфікації (ст. 441 КК)
4.
Геноцид: склад злочину і особливості кваліфікації ( ст. 442 КК)

Тема

7.

Кримінально-правова

характеристика

злочинів

проти

міжнародного правопорядку.
Питання до семінарського заняття:
1. Посягання на життя представника іноземної держави: склад злочину і
особливості кваліфікації (ст. 443КК)
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2. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: склад злочину і
особливості кваліфікації (ст. 444 КК).
3. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця,
Червоного Кристала: склад злочину і особливості кваліфікації (ст.445 КК).
4. Піратство: склад злочину і особливості кваліфікації ( ст.446 КК).

5. Завдання самостійної роботи
5.1. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної роботи:
1. Що є основним джерелом криміналізації злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку:
1.закони України;
2. визнані такими міжнародними угодами;
3. кримінальне законодавство іноземних країн;
4. міжнародні угоди;
5. статути міжнародних організацій.
2. Серед складів злочинів, зазначених у розділі XX особливої частини
Кримінального кодексу України з 14 років кримінальна відповідальність може
наставати за:
1. пропаганду війни (ст. 436 КК);
2. застосування зброї масового знищення (ст. 439 КК);
3. посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443 КК);
4. піратство (ст. 446 КК);
5. у всіх вищевказаних випадках.
3. Суб’єктивна сторона злочинів, закріплених у розділі XX Кримінального
кодексу України характеризується:
1.умисною формою вини;
2. необережною формою вини;
3. змішаною формою вини;
4. як умисною так і необережною формою вини
5. як умисною так і змішаною формою вини.
4. Обов’язковою метою, передбаченою у складі злочину «геноцид» (ст. 442 КК)
є:
1. вираження зневаги до суспільства;
2. користь;
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3. заподіяння смерті представникам національної групи;
4. повне або часткове знищення будь-якої національної, етнічної, расової або
релігійної групи;
5. обов’язкова мета у цьому складі злочину відсутня.
5. Представником іноземної держави або особою, що має міжнародний захист,
визнається:
1. представник засобів масової інформації іноземної держави, який знаходиться
на території України;
2. голова іноземної держави, який прибув на Україну з неофіційним візитом;
3. громадянин іноземної держави;
4. дипломатичні представники та члени обслуговуючого персоналу
дипломатичних представництв, якщо вони ж громадянами України та постійно у
ній проживають;
5. немає правильної відповіді.
6. Предметом складу злочину «екоцид» (ст. 441 КК) може бути:
1. будь-яка національна, етнічна, расова або релігійна група;
2. рослинний світ та тваринний світ;
3. земна поверхня;
4. рослинний світ та тваринний світ, атмосфера та водні ресурси, земля та надра;
5. популяція будь-якого виду тварин.
7. Об’єктивна сторона найманства (ст. 447 КК) виражається:
1. у публічних закликах до участі у воєнному конфлікті;
2. у вербуванні добровольців для участі у збройних конфліктах інших держав;
3. у фінансуванні воєнної пропаганди та забезпеченні зброєю та боєприпасами
загонів найманців;
4. підбурюванні до переходу на сторону ворога;
5. у всьому вищевказаному.
8. Суб’єктивна сторона злочину «Піратство» (ст. 446 КК) характеризується:
1.відсутністю мети як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони;

2. метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої винагороди;
3. метою використання захопленого судна для захоплення інших суден;
4. метою отримання значної суми грошей;
5. метою заподіяння шкоди престижу держави, до порту якої приписано судно.
9. Давність не застосовується:
1. до піратства (ст. 446);
2. до геноциду та публічних закликів до геноциду (ст. 442);
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3. до наймантсва (ст. 447);
4. до посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443);
5. до планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437).
5. 2 Перелік рефератів, які виконуються слухачами магістратури:
1. Історичний екскурс в проблему криміналізації злочинів проти безпеку людства.
2. Значення Римського статуту МКС для міжнародної та національної
кримінальної юстиції.
3. Значення нюрнберзького спадщини для сучасності.
4.Значення для встановлення відповідальності за злочини проти миру і безпеки
людства та міжнародного правопорядку Статуту Токійського трибуналу 1946 р. 5.
5.Значення для встановлення відповідальності за злочини проти миру і безпеки
людства та міжнародного правопорядку Статуту Міжнародного трибуналу по
Югославії 1993 р., Статуті Міжнародного військового трибуналу по Руанді 1994
р.
6. Роль Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН у сфері миру та безпеки
людства.
7. Світові практики у протидії піратству.
5.3.1 Перегляд історичних кінострічок Стенлі Крамер «Нюрнберзький процес» з
метою подальшого обговорення.
5.3.1 Перегляд історичних кінострічок Коста-Гаврас «Музична скринька».
5.3.2. «Разящий атом». Документальний фільм 1948 р. – кінозвіт військового
відомства США про наслідки бомбардувань.

6. Індивідуальні завдання
Одне з визначених завдань на вибір має бути виконане слухачем магістратури.
Оцінка за виконання визначеного завдання додається додатково до суми оцінок за
аудиторну роботу.
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1. Вплив норми міжнародних договорів на формування КК України
2. Специфіка імплементації норм міжнародних договорів в Особливу частину КК
України.
3. Аналіз судової практики України щодо застосування норм «Злочини проти
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку».
7.

Засоби оцінювання

Проміжними формами атестації слухачів є проведення колоквіуму, тестування,
контрольної роботи, підготовка реферативного повідомлення. Підсумкової формою
контролю якості отриманих знань є екзамен. Екзамен може проводитися в усній і
письмовій формі і передбачає відповідь на три теоретичних питання. Крім оволодіння
зазначеним колом питань, слухачі спецкурсу повинні продемонструвати практичні
навички кваліфікації і кримінально-правової оцінки злочинів ХХ розділу Особливої
частини КК. На основі вивченого матеріалу зі спецкурсу в ході самостійної підготовки
в обов'язковому порядку слухачам магістратури пропонуються для вирішення завдання
(фабули задач).
Перелік питань для підготовки до екзамену:
1. Історія становлення інституту відповідальності за злочини проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку у кримінальному праві.
2. Значення нюрнберзького спадщини для сучасності.
3. Значення для встановлення відповідальності за злочини проти миру і безпеки
людства та міжнародного правопорядку Статуту Токійського трибуналу 1946 р.,
Статуту Міжнародного трибуналу по Югославії 1993 р., Статуті Міжнародного
військового трибуналу по Руанді 1994 р.
4. Роль Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН у сфері миру та безпеки
людства.
5. Роль принципів міжнародного кримінального права для національного
кримінального права щодо злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку.
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6. Діяльність Міжнародного кримінального суду і значення Римського статуту
МКС для міжнародної та національної кримінальної юстиції
7. Особливості

злочинів

проти

миру,

безпеки

людства

та

міжнародного

правопорядку відповідно до положень міжнародних договорів.
8. Поняття співучасті та її ознаки за національним кримінальним правом та
відповідно до міжнародних договорів.
9. Види співучасників: порівняння положень за національним кримінальним правом
та відповідно до міжнародних договорів.
10.Форми групової злочинності: порівняльний аналіз за національним кримінальним
правом та відповідно до міжнародних договорів.
11.Поняття та особливості злочинів проти миру.
12.Поняття та особливості проти безпеки людства.
13. Поняття та особливості злочинів проти міжнародного
13.Особливості відповідальності за злочини проти миру, безпеки людства,
міжнародного та дія принципів міжнародного кримінального права.
14.Особливості

злочинів

проти

миру,

безпеки

людства

та

міжнародного

правопорядку та їх класифікація.
15.Об’єктивні ознаки злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
16.Суб’єктивні ознаки злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
17.Класифікація

злочинів

проти

миру,

безпеки

людства,

міжнародного

правопорядку.
18.Пропаганда війни: склад злочину і особливості кваліфікації ( ст.436 КК).
19.Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни: склад злочину
і особливості кваліфікації (ст.437 КК)
20.Порушення законів та звичаїв війни: склад злочину і особливості кваліфікації (ст.
438 КК).
21.Застосування зброї масового знищення: склад злочину і особливості кваліфікації
(ст.439 КК).
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22.Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї
масового знищення: склад злочину і особливості кваліфікації (ст.440 КК)
23.Екоцид: склад злочину і особливості кваліфікації (ст. 441 КК)
24.Геноцид: склад злочину і особливості кваліфікації ( ст. 442 КК)
25.Посягання на життя представника іноземної держави: склад злочину і особливості
кваліфікації (ст. 443КК)
26.Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: склад злочину і
особливості кваліфікації (ст. 444 КК).
27.Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця,
Червоного Кристала: склад злочину і особливості кваліфікації (ст.445 КК).
28.Піратство: склад злочину і особливості кваліфікації ( ст.446 КК).
29.Найманство: склад злочину і особливості кваліфікації (ст. 447 КК)
30.Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда
комуністичного

та

націонал-соціалістичного

(нацистського)

тоталітарних

режимів (Стаття 436-1).

8. Критерії та система оцінювання результатів навчання.
Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів є успішність на
практичних заняттях, колоквіумах, вивчення окремих тем, які не викладаються в
лекційному курсі. Критеріями оцінювання ПМК є: систематичність, активність та
успішність роботи студента на лекціях, практичних заняттях, колоквіумах, самостійне
опрацювання тем – від 0 до 5 балів.
Під час практичного заняття оцінюється відповідь максимально у 5 балів.
Загальна кількість балів під час практичних занять складає 45 балів. Окремо
оцінюється виконання індивідуального завдання, що додається додатково до суми
оцінок за аудиторну роботу.
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
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Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка
в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

80-89
75-79
66-74
60-65

добре

B
C
D
E

вище середнього
рівня
загалом
хороша
робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним
необхідне
критеріям
перескладання
необхідне
повторне
вивчення курсу

30-59
0-29

задовільно
незадовільно

FX
F
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