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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів 
– 4

Галузь знань
081 «Право» Циклу професійної підготовки

Спеціальність підготовки 
081 «Право»

Змістових модулів 
– 2

Спеціальність (професійне
спрямування):
_______________

Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання –              

Семестр

Загальна кількість 
годин – 120 

9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:
аудиторних – 
самостійної 
роботи студента – 

Освітньо-кваліфікаційний ступінь:
магістр

14 год. 8 год.
Семінарські

- -
Практичні

16 год. 4 год.
Самостійна робота

90 год. 108 год.
Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/90

для заочної форми навчання – 12/108

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  вивчення  дисципліни  «Міжнародне  співробітництво  у  сфері

кримінальної юстиції» полягає у: забезпеченні практичної та профорієнтаційної

спрямованості  навчального  процесу,  створенні  реальних  можливостей  щодо



використання  студентами  знань,  які  вони  отримали,  з  метою  попередження

формального засвоєння теорії; формуванні розуміння необхідності професійної

співпраці  з  міжнародними  інституціями  та  поліцейськими  установами

зарубіжних  держав  з  метою  протидії  транснаціональній  організованій

злочинності; усвідомленні необхідності служити громадянському суспільству та

державі, пам’ятаючи, що діяльність має публічний характер та спрямована на

забезпечення громадського порядку на всій території держави.

Завданням дисципліни  «Міжнародне  співробітництво  у  сфері

кримінальної  юстиції»  є  набуття  теоретичних  знань  та  практичних  умінь  і

навичок  у  сфері  міжнародного  співробітництва  органів  внутрішніх  справ  у

сфері 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.

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; 

– організаційно-правові  засади  та  інституційні  механізми міжнародного

співробітництва у боротьбі зі злочинністю; 

– поняття та зміст міжнародного розшуку; 

– юридичний механізм процедури екстрадиції; 

– поняття й 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. 

3. Програма 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.

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

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. 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



зарубіжних  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  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.

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.

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.  вироки  судів

іноземних держав, що не підлягають виконанню в Україні.

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.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових
модулів і

тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьог
о 

у тому числі усь
ого 

у тому числі
л п се

м
ін
д

с.р. л п сем ін
д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Міжнародна поліцейська співпраця

Тема 1. 
Поняття, 
основні 
напрями та 
форми 
міжнародного 
співробітництв
а у сфері 
кримінальної 
юстиції

17 2 2 - - 13 17 1 0,5 - - 15,5

Тема 2. 
Міжнародно-
правові засади 
діяльності та 
інституційна 
система 
Інтерполу

17 2 2 - - 13 17 1 0,5 - 15,5

Тема 3. Місце 
та роль 
НАЦБЮРО 
Інтерполу в 
протидії 
злочинності

19 2 4 - - 13 19 2 1 - - 16

Разом за 
змістовим 
модулем 1

53 6 8 - - 39 53 4 2 - - 47

Змістовий модуль 2. Міжнародне співробітництво в галузі кримінального
провадження

Тема 4. 
Загальні 
засади 
міжнародного 
співробітництв
а під час 
кримінального
провадження

16 2 2 - - 12 16 1 0,5 - - 14,5

Тема 5. 
Міжнародна 
правова 
допомога при 
провадженні 

17 2 2 - - 13 17 1 0,5 - - 15,5



процесуальних
дій
Тема 6. 
Екстрадиція 17 2 2 - - 13 17 1 0,5 - - 15,5

Тема 7. 
Визнання та 
виконання 
вироків судів 
іноземних 
держав

17 2 2 - - 13 17 1 0,5 - - 15,5

Разом за 
змістовим 
модулем 2

67 10 8 - - 51 67 4 2 - - 61

Усього годин 120 14 16 - - 90 120 8 4 - - 108

4. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1 Поняття,  основні  напрями  та  форми  міжнародного

співробітництва у сфері кримінальної юстиції.
2 Міжнародно-правові  засади  діяльності  та  інституційна

система Інтерполу.
3 Місце та роль НАЦБЮРО Інтерполу в протидії 

злочинності.
4 Загальні засади міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження.
5 Міжнародна правова допомога при провадженні 

процесуальних дій.
6 Екстрадиція.
7 Визнання та виконання вироків судів іноземних держав.

Всього:

5. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Поняття,  основні  напрями  та  форми  міжнародного

співробітництва у сфері кримінальної юстиції.
2

0,5

2 Міжнародно-правові  засади  діяльності  та  інституційна
система Інтерполу.

2
0,5

3 Місце та роль НАЦБЮРО Інтерполу в протидії 
злочинності. 

4
1

4 Загальні засади міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження.

2
0,5



5 Міжнародна правова допомога при провадженні 
процесуальних дій.

2
0,5

6 Екстрадиція. 2 0,5
7 Визнання та виконання вироків судів іноземних держав. 2 0,5

Разом 16 4

6. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Поняття,  основні  напрями та форми міжнародного
співробітництва у сфері кримінальної юстиції
1.1. Історія  становлення  міжнародної  кримінальної
юстиції.
1.2. Поняття  та  загальна  характеристика  міжнародної
кримінальної юстиції.
1.3. Міжнародний  кримінальний  суд  як  орган
міжнародної кримінальної юстиції.
1.4. Міжнародна  кримінальна  відповідальність
фізичних осіб за міжнародні правопорушення.
1.5. Основні  напрями  та  форми  міжнародного
співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

13 15,5

2 Міжнародно-правові  засади  діяльності  та
інституційна система Інтерполу
2.1. Історія становлення та розвитку Інтерполу.
2.2. Поняття  та  характеристика  інституційної  системи
Інтерполу.
2.3. Генеральна Асамблея Інтерполу. 
2.4. Виконавчий Комітет і Президент, інститут радників
(консультантів) Інтерполу. 
2.5. Генеральний  Секретаріат  і  Генеральний  Секретар
Інтерполу.
2.6. Національні  центральні  бюро  Інтерполу.
Організаційно-функціональна  структура  національних
центральних бюро Інтерполу в зарубіжних країнах.

13 15,5

3 Місце  та  роль  НАЦБЮРО  Інтерполу  в  протидії
злочинності
3.1. Історичні  етапи  становлення  Національного
центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні.
3.2. Статус  та  завдання  Робочого  апарату  Укрбюро
Інтерполу.
3.3. Радники  Національного  центрального  бюро
Інтерполу.
3.4. Порядок використання правоохоронними органами

13 16



України  можливостей  Нацiонального  центрального
бюро Iнтерполу в Українi.
3.5. Мiжнародний  розшук  правоохоронними  органами
України каналами Iнтерполу.
3.6. Особливостi  взаємодiї  правоохоронних  органiв
України з правоохоронними органами зарубiжних країн
каналами  Iнтерполу  при  виконаннi  кримiнально-
процесуальних  дiй  по  розкриттю  та  розслiдуванню
злочинiв.

4 Загальні  засади  міжнародного  співробітництва  під
час кримінального провадження
4.1. Терміносистема міжнародного співробітництва під
час кримінального провадження.
4.2. Обсяг  міжнародного  співробітництва під  час
кримінального провадження.
4.3. Центральний  орган  України з  міжнародного
співробітництва у сфері кримінального провадження.
4.4. Запити про міжнародне співробітництво.

12 14,5

5 Міжнародна  правова  допомога  при  провадженні
процесуальних дій
5.1. Запит про міжнародну правову допомогу.
5.2. Процесуальний  порядок  надання  міжнародної
правової  допомоги під час  проведення процесуальних
дій.
5.3. Процесуальні  дії,  які  можуть  бути  проведені  в
порядку надання міжнародної правової допомоги.
5.4. Оскарження  рішення,  дій  чи  бездіяльності
органів  державної  влади,  вчинених  у  зв’язку  з
виконанням  запиту  про  міжнародну  правову
допомогу.

13 15,5

6 Екстрадиція
6.1. Пpaвничa пpиpoдa iнcтитуту eкcтpaдицiї.
6.2. Направлення  запиту  про  екстрадицію  та  порядок
підготовки документів.
6.3. Межі кримінальної відповідальності виданої особи.
6.4. Тимчасова видача й арешт.
6.5. Поняття,  підстави  та  процесуальний  порядок
застосування екстрадиційного арешту для забезпечення
видачі особи.

13 15,5

7 Визнання  та  виконання  вироків  судів  іноземних
держав
7.1. Підстави  та  порядок  виконання  вироків  судів
іноземних держав
7.2. Розгляд  судом  клопотання  про  виконання  вироку

13 15,5



іноземної держави.
7.3. Підстава  й  умови  передачі  засуджених  осіб  і  їх
прийняття для відбування покарання.
7.4. Порядок і строки вирішення питання про передачу
осіб,  засуджених  судами  України,  для  відбування
покарання в іноземних державах.
7.5. Організація  виконання  покарання  щодо  переданої
засудженої особи.
Разом 90 108

7. Індивідуальні завдання

1. Проаналізуйте типи міжнародної кримінальної юстиції. 

2. Згрупуйте та порівняйте види міжнародні злочини, злочини міжнародного

характеру та міжнародні делікти. 

3. Перекажіть зміст Статуту Міжнародного кримінального суду. 

4. Схематично відобразіть рівні міжнародного співробітництва у боротьбі зі

злочинністю. 

5. Розкрийте суб’єктний склад екстрадиційних відносин. 

6. Сформулюйте фактичні й юридичні підстави екстрадиції особи до іншої

держави. 

7. Наведіть юридичні підстави відмови в екстрадиції особи іншій державі. 

8. Покажіть на схемі процедуру видачі особи з України. 

9. Охарактеризуйте міжнародно-правовий статус Інтерполу як міжнародної

міжурядової організації. 

10. Складіть схему інституційної системи Інтерполу. 

11. Сформулюйте сутність міжнародного розшуку в системі Інтерполу. 

12.  Обґрунтуйте  особливості  використання  національними

правоохоронними органи держав-членів Інтерполу системи І-24/7. 

13. Схематично покажіть структуру Робочого апарату Укрбюро Інтерполу як

центру координації взаємодії правоохоронних органів країни з компетентними

органами  зарубіжних  країн  щодо  ведення  боротьби  із  міжнародною

злочинністю. 



14. Законспектуйте формальні властивості циркулярів серії «А», «В», «С»,

«F»,  «D»,  помаранчевого  циркуляра  (Orange  Notice),  а  також  спеціального

повідомлення Інтерпол і ООН. 

15.  Формалізовано  покажіть  яка  саме  інформація,  події  та  факти  на

розшукуваних осіб повинна бути відображена у запиті правоохоронного органу

до НЦБ Інтерполу в Україні. 

16.  Схарактеризуйте  порядок  обробки  та  захисту  інформації  в  НЦБ

Інтерполу в Україні. 

17. Конспективно наведіть інтегровану базу даних НЦБ Інтерполу в Україні. 

18. Письмово складіть запити до НЦБ Інтерполу в Україні про оголошення

міжнародного  розшуку  автомобіля,  ідентифікації  громадянина  зарубіжної

країни, розшук громадянина України. 

8. Методи навчання

Бесіда – передбачає використання попереднього досвіду, знань слухачів з

конституційного права України і на основі цього приведення їх за допомогою

діалогу  до  усвідомлення  нових  явищ,  понять  або  відтворення  вже  наявних

(вступна, поточна й підсумкова бесіди). 

Лекція  –  це  метод,  за  допомогою  якого  педагог  у  словесній  формі

розкриває  сутність  наукових  понять,  явищ,  процесів,  логічно  пов´язаних,  об

´єднаних загальною темою. 

Робота з книгою. Навчити слухачів методів і засобів самостійної роботи з

книгою:  читання,  переказу,  виписування,  складання  плану,  рецензування,

конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін. 

Наочні методи  передбачають насамперед використання демонстрації та

ілюстрації. 

Демонстрація  – це метод навчання,  який передбачає показ предметів і

процесів у натурі, динаміці. 



Ілюстрація – метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються

через  їх  символічне  зображення  (світлини,  мультимедійні  матеріали,  схеми,

графіки та ін.). 

9. Методи контролю

Опитування, контрольні роботи, презентація реферату.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота залік Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
11 11 11 11 12 12 12 20 100
Т1, Т2 ... Т7 – теми.

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90–100 А відмінно  

зараховано
82–89 В

добре 
74–81 С
64–73 D

задовільно 
60–63 Е 

35–59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0–34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни



12. Рекомендована література

Базова

1. Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції:

наук.-практ. посіб. Харків: Основа, 2003. 324 с. 

2. Березняк В. С., Тертишник В. М. Екстрадиція як інститут кримінально-

процесуального права України:  монографія.  Дніпропетровськ:  Дніпроп. держ.

ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. 188 с.

3. Блищенко  И.  П.,  Фисенко  И.  В.  Международный  уголовный  суд.

Москва: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. 239 с. 

4. Гуславський В. С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та

Співдружність Незалежних Держав: монографія / за заг. ред. О. М. Бандурки.

Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. 364 с.

5. Дмитрієв  А. І.,  Муравйов  B. I.  Міжнародне  публічне  право:  навч.

посіб. / відп. редактори Ю. С. Шемшученко, Л. В. Губернський. Київ: Юрінком

Інтер, 2001. 640 с.

6. Илларионов  В.  П.,  Путова  И.  В.  Правовые  и  организационно-

методические аспекты международного розыска преступников: учеб. пособие.

Москва: Книж. мир, 1999. 94 с. 

7. Кримінальне  процесуальне  право  України:  навчальний  посібник  /  за

ред. В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. Київ: Юстиніан, 2014. 576 с. 

8. Кримінальний  процесуальний  кодекс  України:  Закон  України  від

13.04.2012. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–13. Ст. 88. 

9. Кримінальний  процесуальний  кодекс  України:  науково-практичний

коментар / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Харків:

Одіссей, 2013. 1104 с.

10. Кримінальний  процесуальний  кодекс  України:  науково-практичний

коментар/ за ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. Київ: Юстиніан,

2012. 1217 с.



11. Кримінальний процес:  альбом схем (загальна  та  особлива частини):

навч.  посіб.  2-ге  вид.,  доп.  і  перероб.  /  С. В.  Пєтков,  Я. О. Васильчук,  Л. А.

Гарбовський, А. В. Григоренко [та ін.]. Київ: «Центр учбової літератури», 2016.

736 с. 

12. Лукашук  И.И.  Международное  право.  Особенная  часть:  учеб.  для

студентов юрид. фак. и вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер,

2005. 544 с.

13. Некрасов  В. А.,  Смелік  В. Б.,  Житняк  С. Є.  Використання

можливостей НЦБ Інтерполу в Україні  у  боротьбі  зі  злочинами:  навч.  посіб.

Київ: КНТ, Видавничий дім «Скіф» 2008. 168 с. 

14. Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах). Москва: ИНФРА-

М, 2001. 320 с. 

15. Родионов  К. С.,  Гасымов  Н. Г.  Международный  розыск  в  системе

Интерпола. Москва: Академия управления МВД России, 2000. 75 с. 

16. Самарин  В.  И.  Интерпол.  Международная  организация  уголовной

полиции. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 202 с. 

17. Старжинський  B. C.,  Старжинський  С. В.,  Хотенець  П. В  Інтерпол.

Міжнародна  організація  кримінальної  поліції:  навчальний  посібник.  Харків:

Бурун Книга, 2006. 112 с.

18. Тертишник В. М.  Кримінальний процес  України.  Особлива частина:

підручник. Київ: Правова Єдність: Алерта, 2014. 420 с.

19. Тертишник  В. М.  Науково-практичний  коментар  Кримінального

процесуального кодексу України. 15-те  вид., доповн. і перероб. Київ: Правова

Єдність, 2018. 854 с.

20. Тиунов  О.  И.,  Игнатенко  Г. В.  Международное  право:  ученик  для

вузов. Москва: Норма, 1999. 584 с. 

21. Удалова Л. Д., Письменний Д. П., Омельченко О. Є., Савицький Д. О.,

Рожнова  В. В.,  Форостяний  А. В.  Міжнародна  правова  допомога  у

кримінальному  провадженні  в  питаннях  та  відповідях:  навч.  посібник. Київ:

Центр учбової літератури, 2015. 240 с. 



Допоміжна

22. Касинюк О. В. Еволюція ідеї створення міжнародного кримінального

суду. Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті: тези наук. доп. та

повід. учасників наук. конф. молодих учених. Харків: Нац. юрид. акад. України,

2003. С. 56–58.

23. Крис Майна Питер Международный уголовный трибунал по Руанде:

призвать  убийц  к  ответу. Международный  журнал  красного  Креста. 1997.

№ 19. С. 805–817. 

24. Карпов О. Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських

організацій у розшуку злочинців: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011.

20 с.

25. Карпов О. Н. Проблеми нормативного забезпечення діяльності  НЦБ

Інтерполу  в  Україні.  Проблеми  діяльності  слідчих  органів  внутрішніх  справ

України: тези доп. круглого столу (м. Київ, 2 квіт. 2010 р.). Київ: Київ. нац. ун-т

внутр. справ, 2010. С. 59–62. 

26. Лукашук  И. И.  Концепция  права  международной  ответственности.

Государство и право. 2003. № 4. С.79–87.

27. Международный уголовный суд: проблемы юрисдикции. Український

часопис  міжнародного  права.  2003.  №4  (Спеціальний  випуск:  міжнародний

кримінальній суд). С. 76 – 87. 

28. Мінка Т. П., Філяніна Л. А., Березняк В. С. Методичні рекомендації з

питань затримання та видачі правопорушників, міграційної політики, захисту

прав біженців та шукачів притулку. Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т

внутр. справ, 2008. 120 с.

29. Міжнародне  співробітництво  органів  внутрішніх  справ  з

правоохоронними  органами  зарубіжних  країн:  проблеми  теорії  та  практики

матер. Круглого столу (Дніпропетровськ, 23 вересня 2010 р.). Дніпропетровськ:

Дніпроп. держ. Ун-т внурт. справ, 2010. 216 с. 

30. Організована злочинність в Україні та країнах Європи:  посібник /  за

заг. ред. проф. О. М. Джужі. Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. 248 с. 



31. Принцип  комплементарности  юрисдикции  международного

уголовного суда. Актуальні проблеми політики: збірник наук. праць. 2005. Вип.

26. С. 183–191.

32. Про  організацію  роботи  органів  прокуратури  України  у  галузі

міжнародного співробітництва: Наказ Генеральної прокуратури України від 18

вересня 2015 року (зі змінами, внесеними наказами Генеральної  прокуратури

України  від  16.01.2017  №  6,  від  09.10.2017  №  287). URL:

https://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?

_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_ id=166800 (дата звернення: 31.08.2018).

33. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К.

Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. Москва: ИНФРА – М., 2007. 832 с.

34. Удалова  Л. Д., Рожнова  В.В.,  Савицький  Д.О.,  Хабло  О.Ю.

Кримінальний процес в питаннях і  відповідях: Загальна і  Особлива частини:

навч. посіб. 3-тє вид., доповн. і перероб. Київ: Скіф, 2013. 256 с.

35. Фисенко  И.  В.  Борьба  с  международными  преступлениями  в

международному уголовном праве. Минск, 2000. 215 с.
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