
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кафедра теорії та історії держави і права 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

О.В. Ведмідський  

_______________ 2016 

 

 

 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво  

у сфері правоохоронної діяльності» 
 

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання 

працівників поліції ННІ ПОЗН, 

що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дніпро – 2016 



2 

 

 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне 

співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої 

освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Дніпро: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2016. – 8 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК:  

Перепьолкін С.М., старший викладач кафедри теорії та історії держави і 

права, к.ю.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

протокол від 29.07.2016, № 23 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від 29.08.2016, №13 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  теорії та історії держави і права  

                                                                     _______________________ А.М. Кучук 

 

«_____»___________________ 20___ року  

 

 

©Перепьолкін С.М., 2016 рік 

ДДУВС, 2016 рік 



3 

 

 

1. Теми семінарських занять 

 
 

ТЕМА 1. Україна – учасник міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Поняття, зміст, ознаки та класифікація міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності. 

2. Міжнародне співробітництво та міжнародно-правова допомога у сфері 

правоохоронної діяльності як взаємопов’язані форми міжнародної взаємодії 

уповноважених органів іноземних держав: порівняльно-правова 

характеристика. 

3. Система органів державної влади, що представляють Україну у відносинах 

міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
міжнародне співробітництво; джерела міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності; принципи міжнародного співробітництва; 

міжнародно-правова допомога; форми міжнародного співробітництва та 

міжнародно-правової допомоги; основні етапи участі України у міжнародному 

співробітництві у сфері правоохоронної діяльності; напрями міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності; 

.Рекомендована література до Теми 1:  

1. Бандурка А. М., Бессмертный А. К. Судебные и правоохранительные 

органы Украины: Учебник / Под ред. проф. А. М. Бандурки. – Харьков: Ун-т 

внутр. дел, 1999. – 350 с.  

2. Виноградова О.І. Міжнародне співробітництво України у галузі 

боротьби зі злочинністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза» / О.І. Виноградова. – Харків, 2000. – 20 с. 

3. Гавриш Т. С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в 

кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України) / 

Т. С. Гавриш. – Х. : Право, 2006. – 192 с. 

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

Співдружність Незалежних Держав : монографія / В. С. Гуславський. – Х. : Вид-во 

Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 364 с. 

5. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (ХХV) от 24 октября 1970 г). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_569. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_569
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6. Заключний акт НБСЄ від 1 серпня 1975 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. 

– № 4. – Ст. 266. 

7. Зозуля Є.В. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів 

України в боротьбі зі злочинністю / Є.В. Зозуля // Проблеми правознавства та 

правоохоронної діяльності. 2008 – №3-4. – С.173-179. 

8. Міжнародне право : навч. посіб. / [Буроменський М. В., Кудас І. Б., 

Маєвська А. А. та ін.; за ред. М. В. Буроменського]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 

336 с. 

9. Негодченко О.В., Тертишник В.М. Міжнародне співробітництво у сфері 

правосуддя: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС 

України, 2002. – 68 с.  

10. Посібник до типового договору про видачу й посібник до типового 

договору про взаємну правову допомогу у сфері кримінального правосуддя. 

Посібник для практичного застосування. Нью-Йорк. 1995 р. // Міжнародний 

огляд кримінальної політики. – 1995, №№ 45-46. 

11. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. 

Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський (кер. авт. кол.) та ін.; відп. ред. В. 

Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с. 

12. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие / 

Под редакцией А.С. Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание четвертое, 

дополненное и переработанное. – Х.: «Одиссей», 2005. – 304 с. 

13. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та 

взаємна правова допомога. - Кн.1 / Збірник документів. – К.: Юрінком, 1996; Кн.2 

/ Збірник документів. – К.: Юрінком Інтер, 1997.  

 

 

ТЕМА 2. Міжнародні договори та інституції у сфері правоохоронної 

діяльності 

Семінарське заняття №1  – 2 год. 

План  

 

1. Поняття та класифікація міжнародних договорів у сфері правоохоронної 

діяльності. Міжнародні договори у сфері правоохоронної діяльності, учасником 

яких є Україна. 

2. Двосторонні міжнародні договори України у сфері правоохоронної діяльності: 

класифікація та загальна характеристика змісту.  

3. Міжнародні інституції у сфері правоохоронної діяльності: поняття та види 

4. Розшукові циркуляри Інтерполу: класифікація та характеристика. 

5. Європейський поліцейський офіс (Європол): заснування, завдання та функції.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
міжнародний договір; конвенції; угоди; меморандуми; протоколи; зміст 

міжнародного договору; стадії укладання міжнародного договору; форма 

міжнародного договору; багатосторонні та двосторонні міжнародні договори 
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України; міжнародна організація; міжнародна конференція, міжнародна комісія; 

міжнародний комітет. 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Ашавский Б. М. Межправительственные конференции : 

международно-правовые вопросы / Ашавский Б. М. – М. : Междунар. 

отношения, 1980. – 126 с. 

2. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної 

поліції: Наук.-практ. посібник. – Х. : Держ. спеціалізоване вид-во “Основа”, 

2003. – 324 с. 

3. Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / 

Я. М. Бельсон. – М. : Наука, 1989. – 240 с. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров : комментарий 

/ сост. : А. Н. Талалаев (коммент.) ; отв. ред. : Н. В. Захарова (предисл.). – М. : 

Юрид. литература, 1997. – 336 с. 

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

Співдружність Незалежних Держав : монографія / В. С. Гуславський. – Х. : Вид-во 

Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 364 с. 

6. Дайчман И. Интерпол. Всемирная система борьбы с преступностью / 

Дайчман И. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 480 с.  

7. Житняк С. Є. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у 

боротьбі зі злочинами : навч. посібник / Житняк С. Є., Некрасов В. А., 

Смелік В. Б. – К. : КНТ, Скіф, 2008. – 168 с. 

8. Мережко О. О. Право міжнародних договорів : сучасні проблеми теорії 

та практики : монографія / Мережко О. О. – К. : Таксон, 2002. – 344 с. 

9. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые 

тенденции в международно-правовом регулировании / Нешатаева Т. Н. – М. : 

Дело, 1998. – 272 с.  

10. Нуруллаєв І. С. О. Міжнародно-правове співробітництво в системі 

Ради Європи у боротьбі з корупцією : монографія / І. С. О. Нуруллаєв. – К. : 

Правова єдність, 2009. – 160 с. 

11. Овчинский В. С. Интерпол в вопросах и ответах / В. С. Овчинский. – М. 

: ИНФРА-М, 2001. – 320 с. 

12. Старжинський В. С. Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної 

поліції : навч. посіб. / В. С. Старжинський, С. В. Старжинський, П. В. Хотенець. 

– Х. : Бурун Книга, 2006. – 112 с. 

13. Талалаев А. Н. Право международных договоров : действие и применение 

договоров / Талалаев А. Н. – М. : Междунар. отношения, 1985. – 294 с. 

14. Федоров В. Н. Организация Объединенных Наций, другие 

международные организации и их роль в XXI веке / Федоров В. Н. – М. : Логос, 

2007. – 940 с. 

15. Циганкова Т. М. Міжнародні організації : навч. посібник / 

Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – вид. 2-е, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 

340 с. 
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ТЕМА 3. Міжнародні стандарти боротьби зі злочинністю 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Поняття міжнародного стандарту правоохоронної діяльності та їх види. 

2. Міжнародні стандарти діяльності поліції. 

3. Міжнародні стандарти поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку 

4. Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими 

особами по підтриманню правопорядку 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
міжнародні стандарти; посадова особа щодо підтримання правопорядку; принципи 

застосування вогнепальної зброї; мінімальні стандартні правила поводження з 

в’язнями; міжнародні стандарти в галузі здійснення кримінального судочинства. 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини 

: теорія і практика : монографія / М. М. Антонович. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2007. – 384 с. 

2. Декларація про поліцію від 8 травня 1979 р. [Електронний ресурс]. –

 Режим доступу : http://rada.gov.ua 

3. Європейський кодекс поліцейської етики 2001 [Електронний ресурс]. –

 Режим доступу : http://rada.gov.ua 

4. Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому 

поводженню і безкарності: науково-практичний посібник для суддів / Ахтирська 

Н. М., Касько В. В., Маланчук Б. А. та ін. ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К., 

2011. – 320 с. 

5. Керівні принципи в галузі прав людини і борьби з тероризмом від 

11 липня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

6. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 

грудня 1979 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

7. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності : 

практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А, 

Христова Ю.В. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с. 

8. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй у 

відношенні заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) 

від 14 грудня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

9. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями (правила) від 30 

серпня 1955 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

10. Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими 

особами по підтриманню правопорядку 27 серпня – 7 вересня 1990 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

 



 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 
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5 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує всі завдання, 
може навести приклади участі України у міжнародному співробітництві у 
сфері правоохоронної діяльності, висловлює і обґрунтовує  власну думку 
щодо предмету заняття, наводить аргументи на її підтвердження, що 
ґрунтуються на основі наукових досліджень провідних фахівців в галузі 
права та практики здійснення міжнародного співробітництва у сфері 
правоохоронної діяльності. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує завдання, 
однак допускає неточності; може навести приклади участі України у 
міжнародному співробітництві у сфері правоохоронної діяльності, 
висловлює власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на її 
підтвердження, що ґрунтуються на положеннях навчальних посібників і 
підручників, без аналізу останніх наукових досліджень провідних фахівців 
в галузі права та прикладів практичного здійснення міжнародного 
співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює дефініції  
і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 
завдання виконує з неістотними помилками; може підтримувати дискусію з 
питань, що розглядаються на семінарському занятті, допускаючи незначні 
помилки. 

2 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; завдання 
виконує з неістотними помилками; не бере участі у дискусії з питань, що 
розглядаються на семінарському занятті, допускає значні помилки під час 
відповіді. 

1 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

в Відсутність на занятті 

 


