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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни циклу професійної підготовки

студента «Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції» складена

відповідно до освітньо-професійної  програми за спеціальністю підготовки  081

«Право».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни є  міжнародно-правове

регулювання та види міжнародної юрисдикції;  складові елементи міжнародної

кримінальної  юстиції;  інститут  і  принципи  міжнародного  співробітництва  з

питань  взаємної  правової  допомоги;  форми  співробітництва  національних

органів з питань правової допомоги та підставам для відмови в наданні правової

допомоги..

Міждисциплінарні  зв’язки:  загальна  теорія  держави  та  права,

конституційне право,  адміністративне право,  кримінально-процесуальне право,

цивільно-процесуальне  право,  господарсько-процесуальне  право,

адміністративне судочинство, організація судових і правоохоронних органів.

Міждисциплінарні  зв’язки:  реформування  правосуддя  України,

кримінально-процесуальне  право,  кримінальне  право,  основи  демократії,

актуальні  проблеми  конституційного  права,  організація  судових  та

правоохоронних органів, теорія держави та права.

Структурно-логічна схема

основи демократії,
актуальні проблеми

конституційного права,
організація судових та

правоохоронних органів

реформування правосуддя
України,

кримінально-процесуальне
право,

кримінальне право

Міжнародне

співробітництво у сфері

кримінальної юстиції

Дисципліни за галузями

магістерського

дослідження

конституційне право
України

права, теорія держави та
права
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Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Міжнародна поліцейська співпраця.

2. Міжнародне співробітництво в галузі кримінального провадження.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Міжнародне

співробітництво  у  сфері  кримінальної  юстиції»  є  забезпечення  практичної  і

профорієнтаційної  спрямованості  навчального  процесу,  створення  реальних

можливостей щодо використання слухачами знань які вони отримали, з ціллю

попередження  формального  засвоєння  теорії;  формування  розуміння

необхідності  професійної  співпраці  з  міжнародними  інституціями  та

поліцейськими  установами  зарубіжних  держав  з  метою  протидії

транснаціональній  організованій  злочинності;  усвідомлення  необхідності

служити громадянському суспільству і державі, пам’ятаючи, що їх діяльність

має публічний характер та спрямована на забезпечення громадського порядку

на всій території держави. 

1.2. Основними  завданнями  вивчення дисципліни  «Міжнародне

співробітництво у сфері кримінальної юстиції» є набуття теоретичних знань та

практичних  умінь  і  навичок  у  сфері  міжнародного  співробітництва  органів

внутрішніх  справ  у  галузі  кримінальної  юстиції  для  безпосереднього

вирішення  питань  службової  діяльності,  пов’язаної  з  відповідними

міжнародними  документами  та  міжурядовими  інституціями  з  обов’язковим

урахуванням вимог законності та гарантуванням конституційних прав і свобод

людини та громадянина. 

1.3. Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти-

магістри повинні: 

знати: 

– поняття, сутність та зміст міжнародної кримінальної юстиції; 

– основні  напрями  та  форми  міжнародного  співробітництва  у  сфері

протидії транснаціональній організованій злочинності; 
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– організаційно-правові засади та інституційні механізми міжнародного

співробітництва у боротьбі зі злочинністю; 

– поняття та зміст міжнародного розшуку; 

– юридичний механізм процедури екстрадиції; 

– поняття та особливості інституційної системи Міжнародної організації

кримінальної поліції – Інтерпол; 

– статус та завдання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; 

– порядок  використання  правоохоронними  органами  України

можливостей Нацiонального центрального бюро Iнтерполу в Українi; 

вміти: 

– давати усні та  письмові аргументовані  відповіді  з  питань навчальної

дисципліни; 

– практично  застосовувати  набуті  знання  у  сфері  міжнародного

співробітництва; 

– складати основні види документів, які випливають із питань процедури

звернення до НЦБ Інтерполу в Україні; 

– визначати підстави та обґрунтовувати порядок здійснення екстрадиції; 

– індивідуально  працювати  з  міжнародними  та  національними

документами з питань, що вивчалися. 

На вивчення навчальної  дисципліни відводиться 120 години/4 кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Міжнародна поліцейська співпраця

Тема  1.  Поняття,  основні напрями  та  форми  міжнародного

співробітництва у сфері кримінальної юстиції

Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. Поняття, зміст та

типи  міжнародної  кримінальної  юстиції.  Міжнародні  злочини:  поняття,  види.
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Підстави  міжнародно-правової  відповідальності.  Сучасні  міжнародні

кримінальні  судові  органи.  Юридична  природа  міжнародних  кримінальних

трибуналів ad hoc. 

Міжнародний  кримінальний  суд  як  орган  міжнародної  кримінальної

юстиції.  Історія  розробки проекту Статуту Міжнародного кримінального суду.

Джерела  процесуальних  норм,  що  регулюють  діяльність  Міжнародного

кримінального  суду.  Принцип  компліментарності  юрисдикції  Міжнародного

кримінального  суду.  Персональна  юрисдикція  Міжнародного  кримінального

суду. 

Об’єктивні  передумови  кримінальної  відповідальності  індивідів  за

міжнародні  злочини.  Особливості  міжнародної  кримінальної  відповідальності

фізичних осіб. 

Основні  напрями  та  форми  міжнародного  співробітництва  у  сфері

кримінальної юстиції. Принципи міжнародного співробітництва у кримінальних

справах.  Співробітництво  держав  та  Міжнародного  кримінального  суду  у

забезпеченні правосуддя.

Тема 2.  Міжнародно-правові засади діяльності й інституційна система

Інтерполу

Історичні  передумови  виникнення  співробітництва  держав  у  розшуку,

затриманні  та  видачі  злочинців.  Основні  періоди  формування  інституційно-

організаційної  форми  боротьби  з  міжнародною  злочинністю.  Міжнародний

поліцейський  конгрес  1923  р.,  м.  Відень  (Австрія).  Заснування  Міжнародної

комісії  кримінальної  поліції  7 вересня 1923 року, м.  Відень (Австрія).  1956 р.

перейменування  Міжнародної  комісії  кримінальної  поліції  в  Міжнародну

організацію кримінальної поліції – Інтерпол. 

Міжнародно-правовий статус,  робочі мови, правова основа,  принципи та

цілі діяльності Інтерполу. Поняття та інституційна характеристика структурних

елементів інституційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції:

організаційна будова. Правосуб’єктність Інтерполу як міжнародної міжурядової
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організації.  Статус,  склад  делегацій,  функції,  форми діяльності,  та  процедура

прийняття  рішень  Генеральної  Асамблеї  Інтерполу. Виборчий  дорадчий  орган

організації  –  Виконавчий  комітет  Інтерполу:  функції,  організаційні  форми

діяльності,  кількісний склад,  процедура обрання його членів.  Статус,  порядок

обрання,  термін  повноважень  Президента,  трьох  Віце-Президентів  та  дев’яти

делегатів  Виконавчого  комітету  Інтерполу.  Інститут  радників  (консультантів)

Інтерполу.  Організаційно-правовий  статус  постійно  діючого  адміністративно-

виконавчого  органу  Інтерполу  –  Генерального  Секретаріату:  функції,  відділи,

персонал. 

Особливості  статусу,  порядок  обрання  та  повноваження  Генерального

секретаря  Інтерполу.  Національні  центральні  бюро  Інтерполу.  Організаційна

структура Національних центральних бюро Інтерполу в зарубіжних країнах.

Тема  3.  Місце  та  роль  Укрбюро  Інтерполу  у  сфері  кримінальної

юстиції. 

Історичні передумови та етапи становлення Національного центрального

бюро  (НЦБ)  Інтерполу  в  Україні.  Звернення  Уряду  України  до  Генерального

секретаріату  Міжнародної  організації  кримінальної  поліції  з  проханням

прийняти Україну до Інтерполу. Набуття членства України в Інтерполі. Правова

основа створення Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні.

Правові основи функціонування Національного центрального бюро Інтерполу в

Україні. Представник України у штаб-квартирі Інтерполу в м. Ліоні (Франція):

порядок призначення, строк перебування. 

Статус  і  завдання  Робочого  апарату  Укрбюро  Інтерполу  як  центру

координації взаємодії правоохоронних органів країни з компетентними органами

зарубіжних  країн  щодо  ведення  боротьби  із  міжнародною  злочинністю.

Повноваження  Робочого  апарату  Укрбюро Інтерполу, його структура  і  штати.

Особливості  функціонування  відділу  міжнародного  розшуку  та  екстрадиції

Робочого  апарату  Укрбюро  Інтерполу.  Основні  завдання  Укрбюро  Інтерполу.
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Сектора Укрбюро Інтерполу. Функції та повноваження працівників підрозділів

Укрбюро Інтерполу. 

Статус радників  Національного центрального бюро Інтерполу  в Україні.

Особливості  підбору  та  залучення  радників  Національним  центральним  бюро

Інтерполу в Україні. Порядок використання правоохоронними органами України

можливостей Нацiонального центрального бюро Iнтерполу в Українi. 

Формалізація запитів, якi надсилаються до НЦБ. Строки виконання запитів

одержаних правоохоронними органами України від НЦБ. Мiжнародний розшук

правоохоронними  органами  України  каналами  Iнтерполу  з  метою  одержання

інформації,  встановлення  та  ідентифікації  осіб.  Мiжнародний  розшук  за

iнiцiативи правоохоронних органiв України. 

Джерела накопичення iнформацiї в НЦБ Інтерполу в Україні. Особливостi

взаємодiї  правоохоронних  органiв  України  з  правоохоронними  органами

зарубiжних країн каналами Iнтерполу при виконаннi кримiнально-процесуальних

дiй по розкриттю та розслiдуванню злочинiв.

Змістовний модуль 2. Міжнародне співробітництво в галузі кримінального

провадження

Тема  4.  Загальні  засади міжнародного  співробітництва  під  час

кримінального провадження

Поняття  «міжнародна  правова  допомога»,  «видача  особи  (екстрадиція)»,

«перейняття  кримінального  провадження»,  «запитуюча  сторона»,  «запитувана

сторона»,  «уповноважений  (центральний)  орган»,  «компетентний  орган»,

«екстрадиційна  перевірка»,  «екстрадиційний  арешт»,  «тимчасовий  арешт»,

«тимчасова видача».

Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Надання міжнародної правової допомоги, шляхом вручення документів. Надання

міжнародної правової допомоги шляхом виконання окремих процесуальних дій.

Процесуальні  дії,  здійснення  яких  можливе  лише  за  відповідним  рішенням

слідчого судді або суду. Надання міжнародної правової допомоги шляхом видачі
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осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Надання міжнародної правової

допомоги  шляхом  тимчасової  передачі  осіб. Надання  міжнародної  правової

допомоги  шляхом  перейняття  кримінального  переслідування. Надання

міжнародної  правової  допомоги  шляхом  передачі  засуджених  осіб. Надання

міжнародної правової допомоги шляхом виконання вироків. 

Центральний  орган  України з  міжнародного  співробітництва  у  сфері

кримінального  провадження. Регулювання  діяльності  органів  прокуратури  в

галузі  міжнародного  співробітництва.  Міністерство  юстиції  України  при

здійсненні міжнародно-правового співробітництва. 

Запити про міжнародне співробітництво.  Документи, які направляються у

зв’язку із запитом про міжнародне співробітництво.

Тема  5.  Міжнародна  правова  допомога  при  провадженні

процесуальних дій

Запит  про  міжнародну  правову  допомогу.  Зміст  і  форма  запиту  про

міжнародну  правову  допомогу.  Процесуальний  порядок  надання  міжнародної

правової допомоги під час проведення процесуальних дій.  Алгоритм дій щодо

оформлення  запиту  про  міжнародно-правову  допомогу. Алгоритм  дій  щодо

розгляду  запиту  іноземного  компетентного  органу  про  міжнародну  правову

допомогу.

Процесуальні  дії,  які  можуть  бути  проведені  в  порядку  надання

міжнародної  правової  допомоги.  Процесуальні  дії,  передбачені  КПК  України.

Процесуальні  дії,  передбачені  міжнародним  договором.  Процесуальні  дії,  які

потребують  спеціального  дозволу. Тимчасова  передача.  Виклик  особи,  яка

перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної

держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і

конфіскація  майна.  Контрольована  поставка.  Прикордонне  переслідування.

Створення спільних слідчих груп. 

Оскарження  рішення,  дій  чи  бездіяльності  органів  державної  влади,

вчинених  у  зв’язку  з  виконанням  запиту  про  міжнародну  правову  допомогу.
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Витрати,  пов’язані  з  наданням  міжнародної  правової  допомоги  на  території

України. Витрати,  пов’язані  з  виконанням  запиту  про  міжнародну  правову

допомогу,  на:  1) виклик  на  територію  іноземної  держави  учасників

кримінального провадження, свідків та експертів, у тому числі в разі тимчасової

передачі  осіб;  2)  проведення  експертиз;  3)  забезпечення  безпеки  учасників

кримінального провадження.

Тема 6. Екстрадиція

Пpaвничa  пpиpoдa  iнcтитуту  eкcтpaдицiї.  Зaгaльні  функцiї  eкcтpaдицiї.

Ocoбливі (cпeцiaльні) функцiї eкcтpaдицiї. Пpинципи eкcтpaдицiї. Направлення

запиту про екстрадицію та порядок підготовки документів. Порядок підготовки

документів. Клопотання про видачу особи в Україну.

Межі кримінальної відповідальності  виданої особи.  Межі кримінального

переслідування  виданої  особи  (так  зване  «правило  ad  hoc»  або  «правило

спеціальності»).  Тимчасова  видача.  Підстави  тимчасової  видачі. Права  особи,

видача  якої  запитується.  Затримання  на  території  України  особи,  яка

розшукується  іноземною  державою  у  зв’язку  із  вчиненням  кримінального

правопорушення,  здійснюється  уповноваженою  службовою  особою.  Про

затримання негайно інформується прокурор, у межах територіальної юрисдикції

якого здійснено затримання. Повідомлення прокурору, до якого додається копія

протоколу затримання, повинно містити докладну інформацію щодо підстав та

мотивів затримання. Тимчасовий арешт.

Поняття,  підстави  та  процесуальний  порядок  застосування

екстрадиційного арешту для забезпечення видачі особи. Розгляд клопотання про

застосування  запобіжного  заходу  у  вигляді  тримання  під  вартою. Звільнення

особи з-під екстрадиційного арешту. Порядок припинення тимчасового арешту

або  інших  запобіжних  заходів.  Скасування  тимчасового  арешту  або

екстрадиційного арешту.
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Тема 7. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав

Підстави  та  порядок  виконання  вироків  судів  іноземних  держав.

Нормативно-правова підстава для визнання та виконання вироку іноземного суду.

Запит про виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд судом клопотання

про  виконання  вироку  іноземної  держави.  Процесуальні  моделі  визначення

можливості  (допустимості)  визнання та  виконання  іноземних судових рішень.

Судова модель.  Адміністративна модель. Змішана модель.  Відмова у виконанні

вироку суду іноземної держави. Судове рішення стосовно виконання вироку суду

іноземної держави.

Підстава й умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування

покарання.  Запит  уповноваженого  (центрального)  органу  іноземної  держави.

Звернення засудженого,  його законного представника або близьких родичів чи

членів сім’ї як підстава для розгляду питання про передачу засудженої особи для

відбування  покарання.  Передання  особи  для  відбування  покарання  в  іншу

державу.  Згода  засудженого  чи  його  законного  представника  на  передання

засудженої особи для відбування покарання в іншу державу.

Порядок  і  строки  вирішення  питання  про  передачу  осіб,  засуджених

судами  України,  для  відбування  покарання  в  іноземних  державах.  Зміна  або

скасування вироку суду України щодо засудженого, переданого для відбування

покарання  в  іншу  державу.  Запит  уповноваженого  (центрального)  органу

іноземної держави про передачу для відбування покарання в Україні засудженого

судом цієї держави. Клопотання Міністерства юстиції України про приведення

вироку  суду  іноземної  держави.  Розгляд  клопотання  Міністерства  юстиції

України  судом.  Визначення  строку  покарання  у  виді  позбавлення  волі,  що

підлягає відбуванню на підставі вироку суду іноземної держави.

Організація  виконання  покарання  щодо  переданої  засудженої  особи.

Застосування  умовно-дострокового  звільнення,  амністії  або  здійснення

помилування особи, переданої в Україну для подальшого відбування покарання.

Повідомлення уповноваженим (центральним) органом держави, судом якої було

ухвалено вирок, про стан або результати виконання покарання.
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Контрольні  заходи  здійснюються  науково-педагогічними  працівниками  і

включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та

підсумкового  контролю  є  робота  студентів  на  семінарських  (практичних)

заняттях та виконання індивідуальних (домашніх) завдань.  Поточний контроль

здійснюється  при  проведенні  семінарських  (практичних)  та  індивідуальних

занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу

дисципліни.

Під  час  проведення  семінарських  занять  застосовується  такі  методи

контролю,  як  усне  та  письмове  опитування  студентів  з  питань,  визначених

планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми

заняття,  письмове  складання  студентами  тестів.  При  проведенні  практичних

занять  –  контроль  здійснюється  при  розв’язуванні  окремим  студентами  біля

дошки та «малими групами» комплексу практичних задач і проблемних ситуацій.

Поточний  контроль,  який  застосовується  під  час  індивідуально-

консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній

чи  письмовій  формі.  Такий  контроль  застосовується  по  відношенню  до  тих

студентів,  які  мають  поточну  заборгованість  із  поважних  причин.  Поточний

контроль  виконання  студентами  індивідуальних  (домашніх)  завдань

здійснюється  за  допомогою  перевірки  викладачем  результатів  розв’язання

ситуативних завдань (задач).

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі заліку.

6.  Засоби  діагностики  успішності  навчання:  усне  опитування  й

обговорення теоретичних питань на семінарських та лекційних заняттях, пакети

тестових завдань, ситуаційні завдання (кейси) з дисципліни, пакети завдань для

модульних контрольних робіт, пакет завдань для комплексної контрольної роботи

з дисципліни.

Загальна  підсумкова оцінка з  навчальної  дисципліни складається  з  суми

балів за результатами поточного контролю знань та складання заліку. Академічні

успіхи  студента  визначаються  за  допомогою  системи  оцінювання,  що
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використовується в ПУЕТ, з обов’язковим переведенням оцінок до національної

шкали та шкали ECTS.

Оцінка  «відмінно»  (90–100  балів)  передбачає,  що  студент  має  широкі  і

системні  знання  з  дисципліни  і  правової  практики  з  неї;  самостійну  логічну

відповідь  на  питання  з  використанням  матеріалів  підручників,  монографій,

преси;  вірне  вирішення  практичного  завдання;  вміє  використовувати  набуті

знання та приймати рішення в нестандартних ситуаціях; переконливо аргументує

відповіді;

Оцінка «дуже добре» (82–89 балів) передбачає, що студент вільно володіє

вивченим  обсягом  матеріалу,  застосовує  його  на  практиці,  вільно  розв’язує

вправи  і  задачі  у  стандартних  ситуаціях,  самостійно  виправляє  допущені

помилки, кількість яких незначна.

Оцінка «добре» (74–81 бал) передбачає, що студент має а системні знання з

дисципліни, надає самостійну відповідь на питання з використанням більшого

матеріалу  ніж  у  конспекті,  вірно  вирішує  практичного  завдання,  самостійно

виправляє помилки, серед яких є суттєві.

Оцінка  «задовільно»  (64–74  бали)  передбачає,  що  студент  самостійно

відтворює  значну  частину  теоретичного  матеріалу,  знає  базові  поняття,  за

допомогою викладача здатен виправляти помилки, серед яких є значна кількість

суттєвих.

Оцінка  «достатньо»  (60–63  бали)  передбачає,  що  студент  володіє

навчальним  матеріалом на  рівні,  вищому  за  початковий,  значну  його частину

відтворює на репродуктивному рівні.

Оцінка «незадовільно  з  можливістю повторного складання  семестрового

контролю» (35–59 балів) передбачає, що студент володіє навчальним матеріалом

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну його частину.

Оцінка «незадовільно з обов’язковим вивченням залікового кредиту» (1–34

бали)  передбачає,  що  студент  володіє  на  рівні  елементарного  розпізнання  і

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.
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