


 

Назва дисципліни 
Міжнародна кримінальна юстиція (англійською мовою) 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Гутник Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, професор 

кафедри міжнародного права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

Vitalii.gutnyk@lnu.edu.ua  

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка: 12.30-13.30 год. (кафедра міжнародного права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Міжнародна кримінальна юстиція (англійською мовою») 

є вибірковою дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» 

для освітньої програми «Міжнародне та європейське право», яка 

викладається у 1 семестрі (магістратури) в обсязі 5 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Міжнародна кримінальна юстиція (англійською мовою» 

дозволить студентам ознайомитися з основами створення та 

діяльності міжнародних кримінальних судів: визначити його поняття, 

дослідити норми права, якими вони керуються при прийнятті рішень, 

визначити головні органи та особливості їх функцій у МКТЮ, МКТР, 

МЗМКТ, МКС, виявити стадії провадження справ, з’ясувати види 

покарань які можуть бути застосовані до засуджених осіб, правові 

основи співпраці між МКТЮ, МКТР, МЗМКТ, МКС та державами і 

міжнародними організаціями тощо. 

Мета дисципліни Формування комплексних знань про правові основи діяльності, 

функції, структуру та практику органів міжнародної кримінальної 

юстиції. 

mailto:Vitalii.gutnyk@lnu.edu.ua
https://intrel.lnu.edu.ua/


Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Bassiouni M.C. Introduction to International Criminal Law, 

2nd Revised Edition // M.Cherif Bassiouni. – Leiden-Boston: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2014. – 1122 P. 

2. Buromenskyi M., Gutnyk V. The Impact of ECHR and the 

Case-Law of the ECtHR on the Development of the Right to Legal 

Assistance in International Criminal Courts (ICTY, ICTR, ICC). Baltic 

Journal of European Studies. 2019. Vol. 9, No. 3 (28). P.188-204. doi: 

10.1515/bjes-2019-0029 

3. Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E. An Introduction 

to International Criminal Law and Procedure.: Cambridge University 

Press, 2010 – 618 p. 

4. Gutnyk V. International Criminal Court: prospects for criminal 

prosecution of the international crimes committed in Ukraine in 2013 – 

2015. Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații 

Internaționale. 2015. Nr. 3 (37). P.139-148 

5. Klamberg M. Evidence in International Criminal Trials: 

Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events / 

Mark Klamberg.  Martinus Nijhoff Publishers, 2013. – 600 p. 

6. McGoldrick V, Rowe P, Donnelly E. The permanent international 

criminal court: legal and policy issues. – Hart Publishing, 2004. – 498 P. 

7. Pikis G. M. The Rome Statute for the International Criminal 

Court: Analysis of the Statute, the Rules of Procedure and Evidence, the 

Regulations of the Court and Supplementary Instruments / Pikis, 

Georghios M. – Leiden; Boston.: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 330 

p. 

Обсяг курсу 5 кредитів ЄКТС ( 150 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 32 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 102 год. 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):  

1. Поняття міжнародної кримінальної юстиції, місце 

міжнародних кримінальних судів у системі органів міжнародної 

кримінальної юстиції; 

2. Історію становлення органів міжнародної кримінальної 

юстиції; 

3. Стадії провадження кримінальних справ у міжнародних 

кримінальних судах; 

4. Правовий статус головних органів міжнародних кримінальних 

судів. 

 

вміти: 

1. Використовуючи сучасні методи пізнання аналізувати та 

застосовувати статути міжнародних  кримінальних судів, їх Правила 



процедури та доказування, Регламент, Елементи злочинів та ін., а 

також рішення МКТЮ, МКТР, МЗМКТ,МКС. 

2. Характеризувати ефективність діяльності МКТЮ, МКТР, 

МЗМКТ. 

3. Прогнозувати подальші тенденції розвитку міжнародних 

кримінальних судів (МКТЮ, МКТР, МЗМКТ, МКС). 
Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики 

ПРН 6. Здійснювати юридичне представництво клієнта в 

національних та міжнародних судах, міжнародних комерційних 

арбітражах, органах державної влади та місцевого самоврядування. 

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм 

міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, 

рішень міжнародних судів у національний правопорядок. 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і 

нефахівців. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми  Тема 1. Історія міжнародної кримінальної юстиції. 

Тема 2. Внутрішньоорганізаційний механізм міжнародних кримінальних судів 

Тема 3. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів 

Тема 4. Загальна характеристика стадій провадження справ 

Тема 5. Розслідування у міжнародних кримінальних судах 

Тема 6. Досудовий розгляд у міжнародних кримінальних судах 

Тема 7. Судовий розгляд справи по суті 

Тема 8. Апеляційний та ревізійний розгляд 

Тема 9. Міжнародний кримінальний суд і Україна 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, порівняльного кримінального права, 

порівняльного кримінально-процесуального права, міжнародного 

гуманітарного права, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату курсу, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 60%; 

• підсумкова модульна робота 40%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: 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 роботі 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 зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

 


