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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

1. Тема 1. 

Становлення та 

розвиток 

міжнародного 

співробітництва в 

сфері боротьби зі 

злочинністю. 

10,

75 
2 2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

6,7

5 

11,

75 

2 1 - - 

8,

75 

2. Тема 2. Сучасні 

тенденції та 

напрями 

співробітництва 

держав у сфері 

боротьби з 

міжнародною 

злочинністю. 

10,

75 

2 2 

 

 

 

  - 

 

 

 

  - 

6,7

5 

11,

75 

2 1 - - 

8,

75 

3. Тема 3. Основи 

міжнародного 

співробітництва в 

боротьбі зі 

злочинами 

міжнародного 

характеру. 

10,

75 

2 2 

 

 

   - 

 

 

   - 

6,7

5 

12,

75 
2 2 - - 

8,

75 

4. Тема 4. Основи 

міжнародного 

співробітництва в 

боротьбі з 

транснаціональним

и злочинами. 

10,

75 

2 2 

 

 

   - 

 

 

  - 

6,7

5 

8,7

5 
- - - - 

8,

75 

5. Тема 5. Видача 

осіб, які вчинили 

злочини, і передача 

засуджених для 

відбування 

покарання. 

10,

75 

2 2 

 

 

   - 

 

 

   - 

6,7

5 

12,

75 
2 2 - - 

8,

75 

6. Тема 6. Діяльність 

міжнародних 

організацій щодо 

боротьби 

зі злочинністю. 

14,

75 
4 4 

   

  - 

 

  - 

6,7

5 
12,

75 
2 2 - - 

8,

75 



7. Тема 7. 

Міжнародне 

співробітництво у 

сфері забезпечення 

виконання судового 

рішення. 

6,7

5 
- - 

 

 

- 

 

 

- 

6,7

5 

8,7

5 
- - - - 

8,

75 

8. Тема 8. Міжнародні 

стандарти у сфері 

кримінального 

правосуддя 

і виконання 

кримінальних 

покарань.  

14,

75 
4 4 

 

 

 

  

 

 - 

 

 

 

 

 

  - 

6,7

5 

10,

75 
2 - - - 

8,

75 

 Всього годин: 90 18 18 – – 54 90 12 8 - - 70 

 

 

1.2. Лекції 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

    1 2 3 

     1. Тема 1. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва 

в сфері боротьби зі злочинністю. 

2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. 

Поняття, зміст і типи міжнародної кримінальної юстиції. 

Міжнародні злочини: поняття, види. 

Підстави міжнародно-правової відповідальності. 

Сучасні міжнародні кримінальні судові органи. 

 

 

      2. Тема 2. Сучасні тенденції та напрями співробітництва держав у 

сфері боротьби з міжнародною злочинністю. 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

Поняття злочинності як суспільного явища у світі.  

Сучасні тенденції міжнародної злочинності. 

Правове забезпечення співробітництва відповідно до норм 

міжнародного права.  

Світові конгреси, регіональне співробітництво та двосторонні угоди. 

 

     3. Тема 3.  Основи міжнародного співробітництва в боротьбі зі 

злочинами міжнародного характеру. 

2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

3.6. 

Поняття злочинів міжнародного характеру.  

Класифікація злочинів міжнародного характеру. 

Діяння проти стабільності міжнародних відносин і суспільної 

безпеки.  

Діяння, що завдають шкоди економічному, соціальному і 

культурному розвитку держав. 

Злочини проти здоров'я населення. 

Злочинні посягання на особисті права людини. 

 

     4. Тема 4. Основи міжнародного співробітництва в боротьбі з 

транснаціональними злочинами. 

2 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Поняття та види транснаціональних злочинів.  

Транснаціональна організована злочинність.   

 



 

 

4.4. 

Теоретико-правові засади співробітництва держав у протидії 

транснаціональній організованій злочинності на міжнаціональному 

рівні 

Взаємодія правоохоронних органів під час виявлення та припинення 

окремих видів транснаціональних злочинів. 

    5. Тема 5.  Видача осіб, які вчинили злочини, і передача засуджених 

для відбування покарання. 

2 

5.1. 

 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

5.5. 

Екстрадиція як один з найдавніших інститутів міжнародного 

кримінального права.  

Види екстрадиції.   

Функції та принципи інституту екстрадиції. 

Національне законодавство України щодо підстав і процедур 

екстрадиції. 

Порядок підготовки документів та етапи екстрадиції. 

 

     6. Тема 6.  Діяльність міжнародних організацій щодо боротьби зі 

злочинністю. 

4 

  6.1. 

6.2. 

6.3. 

 

6.4. 

6.5. 

Інтерпол: історія утворення, структура, функції.  

Національні центральні бюро Інтерполу: статус, призначення. 

Передумови створення і етапи розвитку Європолу як регіональної 

міжнародної правоохоронної організації. 

Структура та функції Європолу. 

Діяльність Міжнародної поліцейської асоціації. 

 

7. Тема 7. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення 

виконання судового рішення. 

- 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

Правові основи визнання і виконання вироків національних судів за 

кордоном. 

Правовий статус та система органів забезпечення виконання 

судового рішення за кордоном. 

Регламентація кримінальної відповідальності за невиконання 

судового рішення за національним та зарубіжним законодавством. 

 

      8. Тема 8. Міжнародні стандарти у сфері кримінального 

правосуддя і виконання кримінальних покарань. Міжнародне 

співробітництво у сфері забезпечення виконання судового 

рішення. 

4 

8.1. 

8.2. 

 

8.3. 

8.4. 

 

8.5. 

8.6. 

Міжнародні стандарти поводження із засудженими та ув’язненими.  

Заборона катувань та інших жорстоких видів поводження і 

покарання.   

Стандарти, що застосовуються до різних категорій ув’язнених. 

Міжнародні стандарти поведінки посадових осіб і персоналу установ 

виконання покарань. 

Принципи застосування сили і вогнепальної зброї. 

Принципи медичної етики. 

 

 Усього 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва в сфері боротьби зі 

злочинністю. 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1.1. Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. 

1.2. Поняття, зміст і типи міжнародної кримінальної юстиції. 

1.3. Міжнародні злочини: поняття, види. 

1.4. Підстави міжнародно-правової відповідальності. 

1.5. Сучасні міжнародні кримінальні судові органи. 

 

 

Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Міжнародний злочин. Міжнародна кримінальна юстиція. Воєнні 

злочини. Злочини проти миру і людства. Геноцид. Екоцид. Агресія. Міжнародний 

кримінальний Суд. Статут Міжнародного кримінального Суду.  
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: Традиційно 

під Міжнародним злочином розуміють злочини, що порушують міжнародні зобов'язання, 

які є основними для забезпечення життєво важливих інтересів міжнародного 

співтовариства, і розглядаються як злочини міжнародним співтовариством у цілому. 
Міжнародна кримінальна юстиція – це діяльність постійно діючого міжнародного 

кримінального судового органу, спрямована на переслідування та покарання фізичних осіб, 

винних у вчиненні тяжких міжнародних злочинів, з метою забезпечення міжнародно-

правового захисту загальновизнаних прав і свобод людини, а також для попередження та 

відвернення таких злочинів.  

Воєнні злочини – це свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни. Збірне 

поняття у міжнародному праві, що об’єднує групу серйозних порушень правил ведення 

бойових дій («закону війни») та норм і принципів міжнародного гуманітарного права, що 

вчиняється умисно або через грубу необережність.  
Злочини проти миру і людства - це є «найбільш ненависними злочинами, так як 

являють собою серйозний руйнівний вплив на людську гідність, принижують та 

спричиняють деградацію особистості». Вони не є ізольованими чи одиничними випадками, 

а є частиною або однієї урядової політики (хоча винні не повинні ідентифікувати себе з 

цією політикою), або широкого розповсюдження звірства, яке замовчується чи 

виправдовується урядом чи де-факто владою. Вбивство, масове винищування людей, 

тортури, зґвалтування, політичне, расове або релігійне переслідування та інші нелюдські 

акти поведінки досягають критичного рівня в злочинах проти людства тільки якщо вони є 

частиною широкомасштабної або систематичної практики. Окремі нелюдські діяння такого 

роду, а також, залежно від обставин, — воєнні злочини, можуть являти собою серйозні 

порушення прав людини, але останні не підпадають під визначення злочинів проти 

людства. 

Геноцид - цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп 

населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або 

релігійними мотивами. 

Екоцид - масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери 

або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну 

катастрофу. Під поняття визначення "екоциду" згідно з міжнародним правом підпадають 



факти цілеспрямованого негативно впливу на природне середовище, в тому числі і під час 

бойових дій. Застосування хімічної зброї теж може бути розцінене як екологічний злочин, 

у випадку масованого негативного впливу на природу. Якщо ж такого впливу не має, це 

кваліфікується у міжнародному праві як військовий, а не екологічний злочин. 

Поняття агресії, як збройної інтервенції включає як обов'язкову ознаку першості 

застосування зброї чи прояву ініціативи (щодо застосування якою-небудь державою 

озброєної сили першою). Озброєний напад однієї держави на іншу вважається міжнародним 

злочином проти світу і безпеки людства. Поняття агресії включає ознаку ініціативи, означає 

застосування якою-небудь державою сили першою. Здійснювані в порядку самооборони, 

хоч би і із застосуванням озброєної сили, дії держави, що піддалася нападу, не можуть 

вважатися актом агресії, так само як колективні дії держав, що робляться відповідно до 

Статуту ООН для підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки. 

Міжнародний кримінальний Суд - перший правовий інститут, що діє постійно, в 

компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини 

і злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 

році. Існує з липня 2002 року. На відміну від інших міжнародних і змішаних кримінальних 

судів, МКС є установою, що діє постійно. У його компетенцію входять злочини, здійснені 

після набуття чинності Римського статуту. Розташований у місті Гаазі, проте за бажанням 

Суду засідання можуть проходити у будь-якому місці. Міжнародний кримінальний суд не 

слід плутати з Міжнародним судом ООН, який також засідає в Гаазі, але має іншу 

компетенцію. МКС не входить в офіційні структури Організації Об'єднаних Націй, хоча 

може порушувати справи за поданням Ради Безпеки ООН. 

Статут Міжнародного кримінального Суду - міжнародний договір, що заснував 

Міжнародний кримінальний суд. Прийнятий на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 

1998 року і набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський 

статут підписали всього 155 держав (Україна — 20 січня 2000 р.), але ратифікували 122 

держав (Україна не ратифікувала). Статут встановлює функції, юрисдикцію і структуру 

суду. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 2. Сучасні тенденції та напрями співробітництва держав у сфері боротьби з міжнародною 

злочинністю. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Поняття злочинності як суспільного явища у світі.  

2.2 Сучасні тенденції міжнародної злочинності. 

2.3.Правове забезпечення співробітництва відповідно до норм міжнародного права.  

2.4. Світові конгреси, регіональне співробітництво та двосторонні угоди.   

 

Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Злочинність. Індекс злочинності. Двосторонні угоди. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Злочинність – це історично мінливе, соціальне явище, яке являє собою систему 

передбачених кримінальним законом діянь, що вчиняються на певній території або серед 

членів певних соціальних груп упродовж певного проміжку часу.  

Індекс злочинності – це відносний показник, який передбачає комплексну оцінку 

злочинності як за кількістю, так і за величиною суспільної небезпечності окремих видів 



злочинів, вчинених на даній території за певний період часу. Він вираховується як 

агрегатний індекс, тобто відносна величина, отримана внаслідок перетворення ряду 

непорівнянних абсолютних показників (в даному випадку злочинів різних складів, які 

істотно розрізняються за ступенем суспільної небезпечності) до порівняного виду шляхом 

введення єдиної одиниці виміру (бальної оцінки ступеня суспільної небезпечності 

злочинів).  
Важливе місце у справі співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю посідають 

багатосторонні угоди з припинення злочинів міжнародного характеру і покарання за них. 

З метою вироблення одноманітних підходів до кваліфікації правопорушень такої категорії 

держави укладають спеціальні конвенції або низку конвенцій. У цих міжнародно-правових 

актах надається кваліфікація злочинів міжнародного характеру, наприклад, міжнародного 

тероризму, розкрадання ядерного матеріалу, незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин, фальшивомонетництва, рабства, работоргівлі, торгівлі жінками і 

дітьми та ін. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 3.  Основи міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинами 

міжнародного характеру. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

3.1. Поняття злочинів міжнародного характеру.  

3.2 Класифікація злочинів міжнародного характеру. 

3.3. Діяння проти стабільності міжнародних відносин і суспільної безпеки.  

3.4. Діяння, що завдають шкоди економічному, соціальному і культурному розвитку 

держав. 

3.5 Злочини проти здоров'я населення. 

3.6 Злочинні посягання на особисті права людини.  

 

Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Злочини міжнародного характеру. Тероризм. Захоплення заручників. 

Фальшивомонетництво. Корупція. Рабство. Работоргівля. Тортури. Сексуальна 

експлуатація. Порнографія. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Злочини міжнародного характеру – це діяння, передбачені міжнародними 

договорами, що не відносяться до злочинів проти людства, миру і безпеки, але посягають 

на нормальні відносини між державами, що завдають шкоди мирному співробітництву в 

різних областях відносин (економічної , соціально-культурній, майнової і т.п.), а також 

організаціям і громадянам, карані згідно з нормами національного кримінального 

законодавства у відповідності з цими договорами. 

Тероризм – це застосування чи погроза застосування насильства чи інших загально 

небезпечних дій, що створюють небезпеку життю чи здоров'ю невизначеного кола осіб, 

заподіяння майнової шкоди або настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії спрямовані 

на підрив атмосфери спокою, дестабілізацію, залякування чи пригноблення суспільства з 

метою ухвалення державою, міжнародною організацією, фізичною чи юридичною особою 

або групою осіб будь-якого рішення чи утримання від нього. Визначення терміну 



«тероризм» — питання проблемне, оскільки в наш час існує понад 100 визначень цього 

явища. Однак жодне з них не підтримане міжнародною спільнотою як загальновизнане. 

Захоплення заручників – це захоплення або тримання особи як заручника з метою 

спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи 

організації, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-

якої дії як умови звільнення заручника. 

Фальшивомонетництво – це карний (кримінальний) злочин, який полягає у 

виготовленні з метою збуту, а також збут підроблених державних казначейських білетів (в 

Україні стали підробляти гроші), банкнот Національного банку України, металевої монети, 

державних цінних паперів (акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні 

папери, казначейські зобов'язання) або іноземної валюти. Учасники Міжнародної конвенції 

по боротьбі з підробкою грошових знаків зобов'язалися криміналізувати підробку не тільки 

національних, а й іноземних грошових знаків, при цьому міра покарання за підробку також 

не повинна бути диференційована залежно від того, підроблювався чи національна або 

іноземна валюта. 

Корупція - негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні 

службовими особами, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових 

можливостей з метою особистого збагачення. Як і будь-яке суспільне явище, корупція в 

певних суспільних відносинах пронизує все суспільство, а в інших існувати не може. 

Відтак, боротьба з корупцією не може бути ні чим іншим, як боротьбою за зміну суспільних 

відносин, які сприятливі для існування корупції, на суспільні відносини, в яких вона 

існувати не може. Сприятливими для існування корупції є приватна власність і 

забюрократизованість системи державного правління. Дієвими підсилювачами боротьби з 

корупцією є заходи боротьби з корупціонерами. 

Рабство - насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або однієї групи 

людей іншою групою людей. Упродовж історії рабство було часто легалізованим, тобто 

людина була рабом de jure і розглядалася рухомим майном. У сучасному розумінні термін 

«рабство» інколи використовується для позначення суміжних категорій насильницького 

або ненасильницького примушування людей для виконання певної роботи. Таке de facto 

рабство часто називають зм’якшеним терміном примусова праця. В обох випадках з 

існуванням рабства часто пов'язана работоргівля. 

Работоргівля - продаж і купівля людей у рабство. З розвитком суспільної моралі 

работоргівля трансформувалася з привілею в злочин, втратила масовий характер, але, все 

ж, не зникла повністю. Зародження работоргівлі відноситься до часів, які не збереглися в 

письмовій історії. Усні перекази, записані набагато пізніше, вже згадують про її існування. 

Найдавніші джерела Єгипту і Межиріччя свідчать, що рабство, а з ним і торгівля рабами, 

складали помітну, якщо не визначну, частину економіки держав давнини. 

Тортури - будь-яка процедура, що заподіює людині муки і біль, незалежно від 

обставин і цілей, незалежно від того, чи закінчується покарання цією процедурою або за 

нею слідує позбавлення людини життя. 

Сексуальна експлуатація - використання особи у діяльності сексуального характеру 

за винагороду або будь-яку іншу форму відшкодування незалежно від того, чи носить така 

діяльність добровільний або примусовий характер. 

Порнографія - натуралістичне зображення статевого акту в живописі, літературі, 

кіно, фотографії тощо, або словесне описання статевого акту, які мають за мету сексуальне 

збудження; твори, що містять таке зображення. Це поняття схоже, але відмінне від еротики, 

однак ці терміни часто вживаються взаємозаміно. 

 

 

 

 



Семінарське заняття 4 

Тема 4. Основи міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональними 

злочинами. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

4.1. Поняття та види транснаціональних злочинів.  

4.2. Транснаціональна організована злочинність.   

4.3. Теоретико-правові засади співробітництва держав у протидії транснаціональній 

організованій злочинності на міжнаціональному рівні 

4.4. Взаємодія правоохоронних органів під час виявлення та припинення окремих 

видів транснаціональних злочинів. 

 

Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Організована злочинність. Ознаки організованої злочинності. 
Структура організованої злочинності. Транснаціональна організована злочинність. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Організована злочинність – це сукупність передбачених кримінальним законом 

суспільно небезпечних діянь, які вчиняються згуртованим кримінальним середовищем з 

метою отримання доходів злочинним шляхом, часто із замаскованим використанням 

офіційних економічних і організаційних структур, а також корумпованих елементів 

державного апарату.  

Ознаки організованої злочинності – це характерні риси, особливо суспільно 

небезпечного явища в суспільстві, яке суттєво відрізняється від інших форм злочинної 

діяльності своїми кримінальними наслідками. 

Структура організованої злочинності – це ієрархічна побудова кримінального 

угруповання (об’єднання), створена для систематичної злочинної діяльності як у країні, так 

і за її межами. 

Злочин   носить транснаціональний характер, якщо: a) він вчинений у більш ніж 

одній державі; b) він вчинений в одній державі,  але  істотна  частина  його підготовки, 

планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі; c) він вчинений в одній 

державі,  але за участю організованої злочинної групи,  яка здійснює злочинну  діяльність  

у  більш  ніж одній державі; або d) він вчинений в одній державі,  але його  істотні  наслідки 

мають місце в іншій державі. 

Семінарське заняття 5 

Тема 5.  Видача осіб, які вчинили злочини, і передача засуджених для відбування 

покарання. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

5.1. Екстрадиція як один з найдавніших інститутів міжнародного кримінального 

права.  

5.2. Види екстрадиції.   

5.3. Функції та принципи інституту екстрадиції. 

5.4. Національне законодавство України щодо підстав і процедур екстрадиції. 

5.5. Порядок підготовки документів та етапи екстрадиції. 



 

Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Екстрадиція. Громадянство. Підданство. Біженець. Політичний 

притулок. Європейська конвенція про видачу правопорушників. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Екстрадиція – це форма міжнародної співпраці держав в боротьбі зі злочинністю. 

Полягає в арешті і передачі однією державою іншій (за запитом) особи, що підозрюється 

або обвинувачується в скоєнні злочину, або ж засудженого злочинця.  

Громадянство – це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі 

правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов'язки. 

Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін. прав та 

обов'язків. 

Підданство – це правовий зв'язок між фізичною особою і певною державою з 

монархічною формою правління. Звідси термін підданий має значення громадянин, і є 

синонімом терміну обиватель.  

Біженець – це особа, яка внаслідок обґрунтованих побоювань стала жертвою 

переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства 

(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває 

за межами своєї країни та не може або не бажає користуватися захистом цієї країни 

внаслідок таких побоювань[.  

Політичний притулок – це притулок, наданий особам, що зазнали (або можуть 

зазнати) переслідувань у себе на батьківщині за політичні або релігійні переконання, а 

також за дії, що не кваліфікуються в міжнародному і національному праві демократичних 

держав як правопорушення. Дає право на в'їзд і перебування на території іншої держави. 

Європейська конвенція про видачу правопорушників – міжнародний документ 

підписаний Україною 29 травня 1997 р., що регламентує підстави, порядок та процедуру 

видачі осіб, які вчинили міжнародний злочин або злочин міжнародного характеру.  

Семінарське заняття 6 

Тема 6.  Діяльність міжнародних організацій щодо боротьби зі злочинністю. 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

6.1. Історія утворення Інтерполу.  

6.2. Структура та функції Інтерполу.  

6.3. Національні центральні бюро Інтерполу: статус, призначення. 

 
Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Інтерпол. Генеральна Асамблея. Виконавчий комітет. Генеральний 

секретаріат. Національне центральне бюро. Робочий апарат НЦБ Інтерполу. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Інтерпол – це міжнародна організація, що займається пошуком певного об’єкту, 

людини, сприяє пошукам поліції. Заснована як англ. International Criminal Police 

Commission в 1923, а з 1956 використовується поточна назва. До складу входять 194 країни 

світу, які фінансують організацію на суму $59 мільйонів шляхом щорічних внесків; За 

розміром друга міжнародна міжурядова організація після ООН. Штаб-квартира 



знаходиться в Ліоні, Франція. Самі працівники Інтерполу не можуть безпосередньо 

виконувати поліцейські функції (права заарештовувати чи носити та застосовувати свою чи 

табельну зброю) на території країн-членів організації. Вони займаються лише 

координацією сил, щоб правоохоронці з інших країн набагато легше справлялись з такими 

речами, як особливості національного правосуддя, законодавства, мовний бар'єр.  

Генеральна Асамблея – це вищий орган управління Інтерполу, який утворюють 

делегати країн-учасниць, що збираються на сесії один раз на рік. Генеральна Асамблея 

складається з делегатів, призначених державами-членами Інтерполу. Головує на 

Генеральній Асамблеї президент Інтерполу. Право голосу на сесіях Генеральної Асамблеї 

має тільки один делегат від кожної країни. Рішення приймаються більшістю голосів, за 

винятком тих, де необхідно 2/3 голосів. Головними функціями Генеральної Асамблеї є: 

1) визначення принципів діяльності та загальних засобів, які повинні сприяти виконанню 

цілей організації; 2) прийняття рішень та надання рекомендацій членам організації з питань, 

що входять до її компетенції; 3) визначення фінансової політики організації; 4) розгляд та 

схвалення угод з іншими організаціями. 

Тричі на рік збирається дорадчий орган Інтерполу — Виконавчий комітет, який 

обирається Генеральною асамблеєю у складі з 13 осіб. Основні функції Виконкому — 

контроль за роботою Генерального секретаря та виконанням рішень Генеральної асамблеї, 

а також підготовка програм роботи організації та винесення їх на розгляд Генеральної 

асамблеї.  

Генеральний Секретаріат – основний виконавчий орган Інтерполу, який включає в 

себе поліцейський, інформаційно-довідковий та інші відділи. Генеральний Секретаріат 

складає близько 260 осіб, серед яких і поліцейські, підряджені до складу Інтерполу 

країнами-учасницями. Роботою Генерального Секретаріату керує Генеральний Секретар, 

який затверджується на цій посаді Генеральною Асамблеєю строком на 5 років. 

Генеральний Секретаріат виступає як міжнародний центр боротьби зі злочинністю і діє як 

спеціалізований інформаційний центр, організує розшук злочинців через Національні 

Центральні Бюро Інтерполу країн-учасниць.  

Національне центральне бюро – це орган, визначений державою-членом Інтерполу 

для забезпечення постійного та активного співробітництва в рамках Міжнародної 

організації кримінальної поліції – Інтерпол. Відповідно до п. 1 Положення про Національне 

центральне бюро Інтерполу, повноваження НЦБ Інтерполу покладені на Міністерство 

внутрішніх справ України. 

Робочий апарат НЦБ Інтерполу – структурний підрозділ центрального апарату 

Міністерства внутрішніх справ України, на який безпосередньо покладена організація 

виконання функцій МВС України як Національного центрального бюро Інтерполу. Для 

виконання функцій (державного, міждержавного, міжнародного розшуку, встановлення 

особи) до поліцейського відділу входять підвідділи і групи, що безпосередньо організують 

взаємодію у боротьбі з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю, незаконним 

обігом наркотиків, економічними та фінансовими злочинами, виготовленням фальшивих 

грошей, злочинами проти власності. 

Семінарське заняття 7 

Тема 6.  Діяльність міжнародних організацій щодо боротьби зі злочинністю. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

6.4. Передумови створення і етапи розвитку Європолу як регіональної міжнародної 

правоохоронної організації. 

6.5. Структура та функції Європолу. 

6.6. Діяльність Міжнародної поліцейської асоціації. 

 



Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Європол. Міжнародна поліцейська асоціація.  

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Європол – це установа правопорядку Європейського Союзу, яка збирає інформацію 

щодо кримінальних злочинів.  

Міжнародна поліцейська асоціація – це одна з найбільших міжнародних 

професійних неурядових (громадських) організацій. Вона має статус постійного 

представника в Організації Об’єднаних Націй та консультативного - у Раді Європи. 

Президентом МПА на ХХ Всесвітньому Конгресі обраний П'єр Мартен Мулен (Швейцарія).  

  

Семінарське заняття 8 

Тема 7. Міжнародні стандарти у сфері кримінального правосуддя і виконання 

кримінальних покарань. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

7.1. Міжнародні стандарти поводження із засудженими та ув’язненими.  

7.2. Заборона катувань та інших жорстоких видів поводження і покарання.   

7.3. Стандарти, що застосовуються до різних категорій ув’язнених. 
Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Засуджений. Ув’язнений. Обвинувачений. Пенітенціарна система. 

Катування. Тортури.  

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Засуджений - особа, яка визнана у судовому порядку винним у скоєнні злочину (як 

правило, з призначенням відповідного покарання). За кримінально-процесуальним правом 

засудженим визнається також особа, обвинувальний вирок якій ще не набув законної сили. 

Ув’язнений – це особа, що тримається в місцях позбавлення волі. При цьому, в 

кримінальному процесі ув'язнений може мати правове становище особи під вартою чи 

засудженого. Слово «в'язень» має більш широке значення і застосовується до різних 

аспектів обмеження особистої свободи.  

Обвинувачений – це особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в 

порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.  
Пенітенціарна система – це державний інститут, що відає виконанням 

кримінальних покарань, накладених на громадян відповідно до закону. Забезпечує 

виконання покарання у вигляді: позбавлення волі, обмеження волі, утримання підслідних з 

моменту взяття під варту до суду та покарань, не пов`язаних з позбавленням волі (виправні 

роботи, громадські роботи, позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю 

на певний строк), а також нагляд за особами, яких на підставі ст. 75 КК України звільнено 

від відбування покарання з випробуванням іспитовим строком на певний термін. У її 

підпорядкованості перебувають слідчі ізолятори, виховні колонії, колонії різного рівня 

безпеки, виправні центри та кримінально-виконавчі інспекції. 
Термін  «катування»   означає будь-яку  дію,  якою будь-якій особі навмисне 

заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або 



від третьої особи відомості чи визнання,  покарати її за дії,  які вчинила  вона  або  третя  

особа   чи   у   вчиненні   яких   вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або 

третю особу, чи з будь-якої причини,  що  ґрунтується  на дискримінації будь-якого виду,  

коли  такий  біль  або  страждання  заподіюються державними посадовими особами чи 

іншими особами, які виступають як  офіційні, чи з їх підбурювання,  чи з їх відома, чи за їх 

мовчазної згоди. В цей  термін  не  включаються  біль  або  страждання,  що   виникли 

внаслідок  лише  законних санкцій,  невіддільні від цих санкцій чи спричиняються ними 

випадково.  

Тортури – це будь-яка процедура, що заподіює людині муки і біль, незалежно від 

обставин і цілей, незалежно від того, чи закінчується покарання цією процедурою або за 

нею слідує позбавлення людини життя. 

 

Семінарське заняття 9 

Тема 7. Міжнародні стандарти у сфері кримінального правосуддя і виконання 

кримінальних покарань. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

7.4. Міжнародні стандарти поведінки посадових осіб і персоналу установ виконання 

покарань. 

7.5. Принципи застосування сили і вогнепальної зброї. 

7.6. Принципи медичної етики. 

 

Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Установа виконання покарання. Арештні доми. Кримінально-

виконавчі установи. Виховні колонії. Посадова особа установи виконання покарання. 

Застосування сили. Вогнепальна зброя. Медична етика. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
Установа виконання покарання – це такі організації, які безпосередньо і виключно 

здійснюють виконання конкретних видів кримінальних покарань. Установами виконання 

покарань є: 

арештні доми; 

кримінально-виконавчі установи; 

спеціальні виховні установи (виховні колонії). 

У межах, визначених законом, виконання кримінальних покарань також здійснюють 

Державна виконавча служба, військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон. З 

наведеного визначення випливає, що оскільки виключною діяльністю виправних, виховних 

установ та арештних домів є виконання відповідних кримінальних покарань, то вони в 

повному обсязі належать до установ виконання покарань. Державна виконавча служба, 

військові частини, гауптвахти і дисциплінарні батальйони здійснюють різні функції та 

завдання, серед яких є виконання деяких видів кримінальних покарань. Тому ці органи не 

є установами виконання покарань. До того ж органи та установи виконання покарань 

утворюються Департаментом; що стосується військових частин, гауптвахт і 

дисциплінарних батальйонів, то вони утворюються Міністерством оборони України. 

Види установ виконання покарань та інших органах, які виконують деякі види 

кримінальних покарань: 



Арештні доми — це вид установ виконання покарань, у яких засуджені відбувають 

покарання у виді арешту. 

Кримінально-виконавчі установи — це вид установ виконання покарань, в яких 

засуджені відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 

Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк 

стосовно засуджених неповнолітніх. 

Кримінально-виконавчі установи поділяються на кримінально-виконавчі установи 

відкритого типу (виправні центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу 

(виправні колонії).Виправні колонії поділяються на колонії мінімального, середнього та 

максимального рівнів безпеки. Виправні колонії мінімального рівня безпеки поділяються 

на колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання і колонії 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання..  

Вогнепальна зброя - зброя, в якій для викидання снаряду (міни, кулі) з каналу ствола 

використовується сила тиску газів, що утворюються при згорянні метальної вибухової 

речовини (пороху) або спеціальних горючих сумішей. Поєднує в собі засоби 

безпосереднього ураження (снаряд, міна, куля) і засоби метання їх до цілі (гармата, міномет, 

кулемет, гвинтівка, пістолет тощо). Сучасна вогнепальна зброя підрозділяється на 

артилерійську та стрілецьку зброю і гранатомети. 

Медична етика – це вчення про мораль медпрацівників, їх поведінку, взаємозв’язки 

з хворими, з колегами, із суспільством. 

 

1.4. Самостійна робота студентів 

 

Тема 1. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва в сфері боротьби зі 

злочинністю. 

Завдання 1. Назвіть та охарактеризуйте основні історичні етапи міжнародного 

співробітництва в сфері боротьби зі злочинністю.        

Завдання 2. Значення Нюрнберзького та Токійського міжнародних трибуналів для 

становлення  міжнародного співробітництва в сфері боротьби зі злочинністю. 

Завдання 3. Назвіть ознаки та види міжнародних злочинів.  

Завдання 4. У чому полягає основне завдання Міжнародного кримінального Суду?    

 

Питання для самоконтролю 

 

- Які основні положення щодо міжнародних злочинів були сформульовані за 

результатами Нюрнберзького та Токійського міжнародних трибуналів?  

- Відмежуйте поняття «міжнародний злочин» від суміжних понять.  

- Прокоментуйте опублікований Гаазьким трибуналом звіт щодо справи «Україна 

проти РФ». 

 

 

Тема 2. Сучасні тенденції та напрями співробітництва держав у сфері боротьби 

з міжнародною злочинністю. 

 

Завдання 1. Ознайомитися з показниками Індексу сприйняття корупції (Corruption 

Perceptions Index, СРІ) в Україні за останні 5 років. 

Завдання 2. Ознайомитися з показниками Глобального індексу тероризму (The 

Global Terrorism Index, GTI) в Україні за останні 5 років. 
Завдання 3. Ознайомитися з двосторонніми міжнародними договорами, укладеними 

Україною, у сфері міжнародно-правового співробітництва (https://minjust.gov.ua/m/4906). 

 

Питання для самоконтролю 



 

- Яка міжнародна організація веде всесвітній облік злочинності? 

- Який орган оприлюднює статистичні відомості про кількість зареєстрованих 

злочинів на території США? 

- Які сучасні тенденції міжнародної злочинності? 

 

Тема 3. Основи міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинами міжнародного 

характеру. 

 

Завдання 1. Опрацюйте Положення статутів Ліги Націй та ООН про боротьбу з 

міжнародними злочинами.  

Завдання 2. Класифікуйте злочини міжнародного характеру в залежності від об’єкту 

злочинного посягання.  

Завдання 3. Охарактеризуйте службову особу як суб’єкт відповідальності за окремі 

види злочинів міжнародного характеру. 
 

Питання для самоконтролю 

 

- Відмежуйте поняття «злочин міжнародного характеру» від суміжних понять.  

- Назвіть суб’єктів злочину міжнародного характеру.  
 
 

Тема 4. Основи міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональними 

злочинами. 

Завдання 1. Транснаціональні злочини, що визначені як кримінальні 

правопорушення у більшості країн світу.  

Завдання 2. Специфіка співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю в Європі.  

Завдання 3. Регіональні правові документи, що регламентують боротьбу з 

транснаціональною злочинністю. 

 

Питання для самоконтролю 

 

- Вкажіть характерні ознаки, які відрізняють «транснаціональну злочинність» від 

«злочинності».  

- Принципи організації та діяльності  правоохоронних органів по запобіганню 

транснаціональній злочинності. 

- Розмежування «транснаціонального злочину» від «міжнародного злочину» та 

«злочину міжнародного характеру». 

 

Тема 5. Видача осіб, які вчинили злочини, і передача засуджених для відбування 

покарання. 

 

Завдання 1. Правові підстави для видачі правопорушників.  

Завдання 2. Процедури виконання видачі: запити, виконання затримання, умови 

перевезення, транзитне транспортування через інші країни, видача третій стороні. 

Завдання 3. Національне законодавство різних країн про підстави та процедури 

екстрадиції.? 

Завдання 4. Національне законодавство України щодо підстав і процедур 

екстрадиції.  

 

Питання для самоконтролю 

 

- Детермінація поняття «екстрадиція». 



- Які найрозповсюдженіші причини відмови у видачі особи іноземній державі? 

- Якими нормативно-правовими актами і міжнародними договорами регулюється 

питання щодо видачі особи іноземній державі? 

- Права особи, видача якої запитується. 

 

 

Тема 6. Діяльність міжнародних організацій щодо боротьби 

зі злочинністю. 

 

Завдання 1. 61-ше засідання Генеральної асамблеї Інтерполу та вступ України до 

організації. 

Завдання 2. Рішення уряду щодо виконання зобов’язань перед організацією — 

створення НЦБ Інтерполу в Україні. 

Завдання 3. Відомчі накази щодо координації дій правоохоронних структур у 

боротьбі з окремими видами злочинів. 

 

Питання для самоконтролю 

 

- Хто на даний момент є Президентом Інтерполу? 

- Які українські політичні діячі були оголошені в міжнародний розшук Інтерполу?  

- Склад Генеральної Асамблеї Інтерполу. 

 

Тема 7. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення виконання судового 

рішення. 

 

Завдання 1. Федеральна Служба Маршалів (the U. S. Marshals Service) як орган 

забезпечення виконання судового рішення. 

Завдання 2. Регламентація кримінальної відповідальності за невиконання судового 

рішення за національним законодавством. 

Завдання 3. Регламентація кримінальної відповідальності за невиконання судового 

рішення за зарубіжним законодавством. 

 

Тема 8. Міжнародні стандарти у сфері кримінального правосуддя і виконання 

кримінальних покарань.  

 

Завдання 1. Заборона катувань та інших жорстоких видів поводження і покарання.  

Завдання 2. Міжнародні стандарти поведінки посадових осіб і персоналу установ 

виконання покарань.  

Завдання 3. Стандарти, що застосовуються до різних категорій ув’язнених? 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  
 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання 

обирається студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. 

refero– доношу, повідомляю, переказую)–це короткий переказ змісту наукової роботи, 

книги або вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану 



тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових 

праць, літератури по темі). 

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у 

разі необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера 

джерела, за яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається 

точна цитата або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 

через 1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. 

Загальний обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми рефератів-оглядів 

 

1. Міжнародний кримінальний суд як орган міжнародної кримінальної юстиції. 

2. Джерела процесуальних норм, що регулюють діяльність Міжнародного 

кримінального суду. 

3. Персональна юрисдикція Міжнародного кримінального суду.  

4. Основні напрями та форми міжнародного співробітництва у сфері кримінальної 

юстиції. 

5. Організація Об’єднаннях Націй у боротьбі зі злочинністю. 

6. Принципи діяльності міжнародних міжурядових організацій у боротьбі зі 

злочинністю. 

7. Версальський мирний договір. 

8. Юрисдикція Міжнародного трибуналу. 

9. Структура Міжнародного кримінального суду. 

10. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду. 

11. Правові основи, суб’єктний та об’єктний склад міжнародного розшуку. Сучасні 

форми та напрями міжнародного розшуку. 

12. Міжнародний розшук правоохоронними органами України: організаційно-

правові дії. Нормативно-правове регулювання міжнародної діяльності правоохоронних 

органів. 

13. Поняття, функції та принципи екстрадиції. Види екстрадиції у міжнародному 

праві. 

14. Поняття й інституційна характеристика структурних елементів інституційної 

системи Міжнародної організації кримінальної поліції: організаційна будова. 

15. Виборчий дорадчий орган організації – Виконавчий комітет Інтерполу: функції, 

організаційні форми діяльності, кількісний склад, процедура обрання його членів. 

16. Статус, порядок обрання, термін повноважень Президента, трьох Віце-

Президентів і дев’яти делегатів Виконавчого комітету Інтерполу. 

17. Оголошення міжнародного розшуку Інтерполом. 

18. Процедури правового й організаційного змісту проведення міжнародного 

розшуку в системі Інтерполу. 

19. Місце та роль Національних центральних бюро та Генерального секретаріату 

Інтерполу в процесі проведення загального міжнародного розшуку. 

20. Умови й особливості проведення міжнародного термінового розшуку та роль 

Інтерполу у його здійсненні. 

 

 



1.6. Підсумковий контроль 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі:  усно-письмового 

екзамену – третій семестр. 

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

 

1. Правові підстави для співробітництва держав за напрямами боротьби зі 

злочинністю. 

2. Форми співробітництва держав, організацій щодо запобігання та боротьби зі 

злочинністю. 

3. Структури держави, які виконують функцію координації діяльності у боротьбі з 

міжнародною злочинністю. 

4. Дипломатичні та консульські представництва за кордоном, які подають правову 

допомогу. 

5. Принципи співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю. 

6. Рішення міжнародних судових органів щодо визначення міжнародного злочину. 

7. Поділ видів злочинів залежно від поширення наслідків суспільної небезпеки. 

8. Договори дипломатів Давньої Русі щодо напрямів боротьби зі злочинністю. 

9. Договори Австро-Угорської та Російської імперій щодо напрямів боротьби зі 

злочинністю. 

10. Провідні документи Ліги Націй щодо визначення міжнародного злочину та 

напрямів боротьби зі злочинністю як явищем. 

11. Рішення перших конгресів криміналістів з питань визначення злочинності, 

транснаціональної злочинності, злочинця-“гастролера” тощо. 

12. Умови, що сприяли поширенню транснаціональної злочинності у світі і, зокрема, 

Європі. 

13. Сучасний період в підходах до визначення міжнародного злочину та напрямів 

боротьби зі злочинністю. 

14. Діяльність держав щодо мінімізації явища злочинності на сучасному етапі. 

15. Світові конгреси, що розробляють визначення злочинності як явища, заходи 

щодо запобігання злочинності і стандарти поводження з правопорушниками. 

16. Поняття міжнародного злочину, злочину міжнародного характеру. 

17. Об’єктивні ознаки злочину міжнародного характеру. 

18. Суб’єктивні ознаки злочину міжнародного характеру. 

19. Відмінність форм вини в кримінальному праві України і форм відповідальності 

згідно з міжнародним правом. 

20. Суб’єкт відповідальності за вчинення міжнародного злочину. 

21. Відмінність визначення суб’єкта за міжнародним кримінальним правом і 

національним законодавством. 

22. Класифікація міжнародних злочинів. 

23. Види міжнародних злочинів. 

24. Співучасть у вчиненні міжнародного злочину. 

25. Військові союзи як співвиконавці злочинів проти людства. 

26. Організовані злочинні угруповання для вчинення транснаціональних злочинів. 

27. Злочини проти людства. 

28. Злочини проти миру та безпеки. 

29. Злочини проти прав і свобод людини. 

30. Аналіз злочинів міжнародного характеру. 

31. Транснаціональні злочини, визначені як кримінальні правопорушення у 

більшості країн світу. 



32. Порівняльний аналіз кримінального законодавства окремих шкіл: 

англосаксонської, континентальної, країн мусульманського світу. 

33. Правове забезпечення реалізації права на співробітництво держав, визначене 

універсальними нормами. 

34. Конституція України та національне законодавство про дію на території України 

міжнародних норм. 

35. Законодавство країн Європейського Союзу про дію міжнародних норм на 

території країн — членів цієї міжнародної організації. 

36. Регіональні правові документи, що регламентують боротьбу зі злочинністю. 

37. Специфіка співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю в Європі. 

38. Рада Європи — міжнародний орган, що координує і забезпечує правові підстави 

співробітництва держав. 

39. Юрисдикція діяльності країн в Європейському Союзі. Європол. 

40. Юрисдикція діяльності країн СНД і робота комісії з питань боротьби зі 

злочинністю. 

41. Правові підстави діяльності країн СНД у боротьбі зі злочинністю. 

42. Шляхи вирішення колізій, які виникають між міжнародними та національними 

нормами щодо боротьби зі злочинністю. 

43. Екстрадиція як найдавніший інститут співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю. 

44. Підстави, що визначають можливість порушення екстрадиційного процесу. 

45. Здійснення процедури виконання запиту про видачу та передачу особи. 

46. Підстави відмови у видачі особи, яка вчинила правопорушення. 

47. Видача особи третій стороні. 

48. Дотримання прав людини під час екстрадиційного процесу. 

49. Конвенції Ради Європи щодо передачі провадження у кримінальних справах. 

50. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 

51. Конвенції Ради Європи про передачу засуджених і передачу нагляду за умовно 

засудженими і звільненими достроково. 

52. Двосторонні угоди про співробітництво між Україною та іншими державами. 

53. Діяльність Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу). 

54. Структура Інтерполу. 

55. Положення статуту та регламенту Інтерполу. 

56. Розшук Інтерполу, надсилання циркулярів за значущістю стосовно здійснення 

розшукових заходів. 

57. Правовий статус і напрями діяльності НЦБ Інтерполу в Україні. 

58. Положення наказу МВС України про обмін інформацією між країнами — 

членами Інтерполу. 

59. Співробітництво НЦБ Інтерполу в Україні з іншими правоохоронними 

відомствами. 

60. Угоди МВС України з аналогічними установами інших держав та їх значення для 

вирішення питання боротьби зі злочинністю. 

 

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

 

1. Поняття міжнародного злочину, злочину міжнародного характеру.  

2. Екстрадиція як найдавніший інститут співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю.  

3. Коли було підписано Договір між Україною та США про взаємну правову 

допомогу у кримінальних справах.  



а) 10.02.2000; 

б) 27.02.2001; 

в) 22.07.1998.  

 

 

 

2. Схема нарахування балів 

 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 
 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   
      

 100 балів    
       

        

Очна (денна,вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 Всі  

форми навчання 
        

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 100 балів – 

за результатами  виконання  

і захисту курсової роботи 
        

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 100 балів – 

за результатами  

проходження і захисту звіту 

з практичної підготовки 

(стажування) 
        

20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 100 балів – 

за результатами  складання 

атестаційного екзамену 
        

         

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  
100 балів – 

за результатами  виконання 

і захисту кваліфікаційної 

роботи 
  +    

 Додаткові бали   

 
2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості 

лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова.  

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення: 

третій семестр – 8 лекційних занять. 

 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/

п 

Форма 

навчанн

я 

Кількість 

лекцій 

за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

     1      2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Денна(че

твертий 

семестр) 

 

9 

 

     1,2 

 

2,4 

 

3,6 

 

4,8 

 

5 

 

7,2 

 

8,4 

 

9,6 

10 



 

2.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять з навчальної дисципліни, визначається за формулою       ∑с = 

Б1+Б2+…+Бn / n х K, де: 

∑с – загальна сума балів;  

Б – кількість балів, отриманих на одному занятті;  

n – кількість семінарських (практичних, лабораторних) занять, визначених робочою 

програмою; 

K – коефіцієнт, який, як правило, дорівнює 9. 

Коефіцієнт К може бути іншим з урахуванням специфіки навчальної дисципліни. 

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 

до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття.  
З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення: 

четвертий семестр – 7 семінарських занять. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права  імені 

Леоніда Юзькова (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, розподіляється так:  

Для здобувачів вищої освіти ступеня магістра за денною формою навчання на 2 курсі 

в третьому семестрі:  

 

 

№ 

з/п 
8 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 
Максимальна кількість 

балів за самостійну роботу 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
12 

2. 

Максимальна кількість 

балів за індивідуальне 

завдання 

4 

 

8 

3. Усього балів   20 

3. Рекомендовані джерела 
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