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1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект 

лекцій викладача, практикум тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю 

з боку слухачів. Для самостійної роботи слухачам також рекомендується 

відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література. 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів над засвоєнням навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого 

навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах 

(лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння слухачем в процесі самостійної та 

індивідуальної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних 

занять. 

 

 

2. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1.  Україна – учасник міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності  

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Становлення концепції міжнародного співробітництва в міжнародному праві. 

Зміст принципу міжнародного співробітництва. 

2. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності як один із 

напрямів міжнародного співробітництва. 

3. Повноваження органів державної влади України загальної компетенції у 

сфері правоохоронної діяльності. 

4. Органи державної влади України спеціальної компетенції у сфері 

правоохоронної діяльності: напрями діяльності та повноваження 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

теоретичні засади становлення та розвитку інституту міжнародного 
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співробітництва у відносинах між державами. Необхідно чітко усвідомити 

важливість вивчення і сприйняття положень цієї навчальної дисципліни, що 

допоможе становленню слухачів як юристів. 

Важливо також з’ясувати практичні аспекти участі органів державної 

влади України у відносинах міжнародного співробітництва  у сфері 

правоохоронної діяльності, визначити їх повноваження та основні напрями 

співробітництва. 

 

Рекомендована література до Теми 1: (1.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.9; 1.2.11 – 

1.2.13; 1.2.21 – 1.2.23; 1.3.1 – 1.3.7; 1.4.1; 2.1 – 2.4; 3.8; 3.10; 4.6 – 4.8; 5.6 – 5.13; 

5.15; 5.18 – 5.33; 5.39 – 5.46; 5.48 – 5.60; 5.64 – 5.68; 6.1 – 6.5; 6.13 – 6.18). 

 

ТЕМА 2. Міжнародні договори у сфері правоохоронної діяльності 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором слухач може законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Поняття та види міжнародних договорів у сфері правоохоронної 

діяльності.  

2. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів у сфері 

правоохоронної діяльності.  

3. Законодавство України про міжнародні договори. Закон України «Про 

міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. 

4. Міжнародні договори органів внутрішніх справ України. 

5. Визначте місце чинних міжнародних договорів України у сфері 

правоохоронної діяльності у вітчизняному законодавстві. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

розкритті ролі міжнародних договорів у налагодженні та розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності.   

Важливо з’ясувати історичні аспекти використання міжнародних 

договорів як основної форми міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності. Обов’язково слід звернути увагу на особливості 

структури та змісту багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів у 

сфері правоохоронної діяльності, визначити їх місце у вітчизняному 

законодавстві, самостійно опрацювати декілька таких договорів (конвенцій, 

угод тощо). 

 

Рекомендована література до Теми 2: (1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 

1.2.8; 1.2.14 – 1.2.20; 1.3.1 – 1.3.7; 2.1 – 2.4; 3.2; 3.11; 3.12; 3.13; 4.19; 4.20; 5.20; 

5.37; 5.49; 5.50; 5.59; 5.70; 6.1 – 6.17) 

 

ТЕМА 3. Міжнародні інституції у сфері правоохоронної діяльності 
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Опрацювати наступні питання (за вибором слухач може законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Правосуб’єктність міжнародних організацій у сфері правоохоронної 

діяльності. Міжнародні міжурядові організації та міжнародні неурядові 

організації. 

2. Види актів міжнародних організацій і міжнародних конференцій та їх 

правове значення. 

3. Конгреси ООН з відвернення злочинності та поводження з 

правопорушниками.  

4. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері 

правоохоронної діяльності у міжнародних інституціях на регіональному та 

локальному (субрегіональному) рівнях. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

ознайомлення з особливостями здійснення міжнародного співробітництва у 

сфері правоохоронної діяльності у рамках діяльності діючих на постійній 

основі та тимчасових міжнародних інституцій (організацій, комісій, комітетів, 

міжнародних конференцій). 

Необхідно усвідомити важливість і значимість здійснюваного у рамках 

діяльності різних міжнародних інституцій багатостороннього міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 

Важливо також з’ясувати, у діяльності яких міжнародних інституцій 

Україна бере участь у здійснення міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності та, які органи державної влади України здійснюють 

представництво інтересів нашої державі у діяльності таких інституцій. 

 

Рекомендована література до Теми 4: (3.1; 3.4; 3.6; 3.9; 4.4; 4.5; 4.9; 4.13 

– 4.18; 5.5; 5.14; 5.15; 5.33 – 5.35; 5.48; 5.62; 5.64; 5.71; 6.1 – 6.17) 

 

 

ТЕМА 4. Міжнародні стандарти боротьби зі злочинністю 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором слухач може законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. 

2. Міжнародні стандарти в діяльності міжнародних кримінальних судових органів. 

3. Формування міжнародних стандартів забезпечення прав людини з метою 

здійснення правосуддя. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
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Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

розкритті ролі міжнародних стандартів у справі боротьби зі злочинністю, 

визначенні форм їхнього затвердження та місця в системі вітчизняного 

законодавства з питань правоохоронної діяльності. 

Важливо також з’ясувати практичні аспекти імплементації Україною 

міжнародних стандартів у сфері правоохоронної діяльності до вітчизняного 

законодавства. 

 

Рекомендована література до Теми 4: (3.4 – 3.7; 4.6; 4.11; 5.14; 5.20; 

5.46; 6.1 – 6.17) 

 

 

3. Індивідуальні завдання 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Виникнення та періодизація розвитку відносин міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності.  

2. Досягнення та перспективи участи України у відносинах міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 

3. Міністерство юстиції України у відносинах міжнародного 

співробітництва. 

 

 

ТЕМА 2. Міжнародні договори у сфері правоохоронної діяльності 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Міжнародно-правові засади укладення, дії, призупинення та 

припинення дії міжнародних договорів у сфері правоохоронної діяльності. 

2. Багатосторонні міжнародні договори України у сфері правоохоронної 

діяльності. 

3. Аналіз реалізації положень чинних для України міжнародних договорів 

у сфері правоохоронної діяльності на практиці.  

 

 

ТЕМА 3. Міжнародні інституції у сфері правоохоронної діяльності 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Історії створення, мета, завдання ІНТЕРПОЛУ. 

2. Роль ООН у розвитку міжнародної взаємодії у сфері правоохоронної 

діяльності. 
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3. Роль Ради Європи у розвитку міжнародної взаємодії у сфері 

правоохоронної діяльності. 

 

 

ТЕМА 4. Міжнародні стандарти в галузі боротьби зі злочинністю 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Підстави для застосування сили або вогнепальної зброї для зупинки 

морського транспортного засобу-порушника в межах внутрішніх або 

територіальних вод держави, прилеглої зони та відкритого моря. 

2. Особливості поводження із ув’язненими іноземцями відповідно до 

міжнародно-правових норм та національного законодавства. 

 

 
4. Критерії оцінювання 

 

4.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

слухачів 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений програмою 

для засвоєння  

до 10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових доповідей та 

статей 

до 15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до 

програми курсу) 

до 10 балів 

 

4.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

слухачів 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою для засвоєння 

в процесі самостійної роботи 

до 10 балів 
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5. Тести для самоперевірки засвоєння матеріалу 

 

1. Один із видів спільної діяльності держав, спрямованої на 

узгодження їх інтересів та досягнення спільних цілей у вирішенні питань у 

сфері правоохоронної діяльності, на основі загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права 

a) міжнародний конфлікт у сфері правоохоронної діяльності; 

б) міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності; 

в) допомога у кримінальних справах, що не суперечить внутрішньому 

законодавству держави; 

г) міжнародно-правова допомога у сфері правоохоронної діяльності. 

 

2. До переліку форм міжнародно-правової допомоги у кримінальних 

справах не належить: 

a) одержання свідоцьких показань і заяв від окремих осіб; 

б) надання інформації і речових доказів; 

в) надання оригіналів або завірених копій відповідних документів і 

матеріалів, у тому числі банківських, фінансових, юридичних і ділових 

документів; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

3. Теорія міжнародного права виділяє наступні дві форми міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності: 

a) договірна та інституційна; 

б) здійснення обшуків і виїмок; 

в) здійснення оглядів, у тому числі судових, та здійснення судових 

експертиз; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

4. Який з вказаних органів державної влади України не може брати 

участі у наданні міжнародно-правової допомоги? 

a) Міністерство внутрішніх справ України; 

б) Державна митна служба України; 

в) Генеральна прокуратура України; 

г) Міністерством юстиції України. 

 

5. У взаємній правовій допомозі може бути відмовлено: 

a) якщо запитувана держава-учасниця вважає, що виконання прохання 

може завдати шкоди її суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим 

життєво важливим інтересам; 

б) якщо внутрішнє законодавство запитуваної держави-учасниці 

забороняє її органам здійснювати запитувані заходи щодо будь-якого 

аналогічного злочину, якби такий злочин був предметом розслідування, 

кримінального переслідування або судового розгляду в межах її юрисдикції; 



9 

 

в) якщо виконання прохання суперечило б правовій системі запитуваної 

держави-учасниці стосовно питань взаємної правової допомоги; 

г) всі відповіді є правильними. 

 

6. Центральними органами державної влади України, на які 

покладено виконання зобов’язань прийнятих на основі Конвенція 

Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності від 15 листопада 2000 р. є: 

a) Міністерство внутрішніх справ України і Генеральна прокуратура 

України; 

б) Міністерство юстиції України і Міністерство внутрішніх справ України; 

в) Міністерство юстиції України і Генеральна прокуратура України; 

г) всі відповіді є правильними. 

 

7. Міжнародна організація кримінальної поліції є органом: 

a) діючим під егідою ООН; 

б) представників національних поліцейських структур; 

в) що розслідує тільки міжнародні злочини; 

г) з компетенцією на необмежену оперативно-розшукову діяльність. 

 

8. Згідно з нормами міжнародного права видачі підлягають: 

a) особи, що скоїли злочини, стосовно яких закінчився строк давності 

притягнення до кримінальної відповідальності; 

б) іноземці, що перебувають на території держави; 

в) особи, засуджені або звинувачені в скоєнні злочину; 

г) громадяни своєї держави, що скоїли злочини. 

 

9. Під міжнародним тероризмом слід розуміти: 

a) вибухи в суспільному транспорті; 

б) насильницькі акти проти громадян і об’єктів, що зачіпають інтереси 

більше ніж однієї держави; 

в) ізоляція політичних противників насильницькими методами; 

г) захват заручників. 

 

10. Екстрадиція – це: 

a) видача дипломатичного паспорта; 

б) видача загальногромадянського паспорта; 

в) видача осіб для притягнення до кримінальної відповідальності; 

г) передача осіб для відбування покарання в державу їх громадянства. 

 

11. Установчим документом Міжнародного кримінального суду є: 

a) Статут ООН; 

б) Європейська конвенція про видачу правопорушників; 

в) Статут Міжнародної організації кримінальної поліції; 

г) Римський статут міжнародного кримінального суду. 
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12. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду не поширюється: 

a) на військові злочини; 

б) на злочини проти миру; 

в) на тероризм; 

г) на агресію. 

 

13. Інтерпол діє на підставі: 

a) Статуту ООН; 

б) Статуту Міжнародної асоціації кримінального права; 

в) Положення про НЦБ Інтерполу; 

г) Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції. 

 

14. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів – це: 

a) міжнародний злочин; 

б) злочин міжнародного характеру; 

c) дія, яка визнається злочинною лише в деяких державах; 

г) злочин, який міжнародним кримінальним правом не переслідується. 

 

15. НЦБ Інтерполу – це: 

a) Національна поліцейська структура, яка діє на національному рівні; 

б) відділення Інтерполу; 

в) орган Інтерполу, який перебуває на території держав-членів; 

г) консультативний орган Інтерполу. 

 

16. Спеціальний циркуляр Інтерполу – Ради Безпеки ООН 

застосовується з метою: 

a) з метою попередження стосовно особи, яка раніше вже скоювала або 

такої, що може вчинити злочини в інших державах; 

б) для повідомлення поліції про злочинні групи та осіб, щодо яких 

запроваджено санкції ООН за зв'язок з організацією «Аль-Каїда» і рухом 

«Талібан», розшукуваних Міжнародним трибуналом по колишній Югославії і 

Руанді; 

в) з метою екстрадиції в ряді двосторонніх і багатосторонніх договорів 

про видачу злочинців; 

г) з метою збору додаткової інформації про особу або про його 

протиправну діяльність. 

 

17. Який з нижче вказаних циркулярів не використовується 

Інтерполом з метою здійснення міжнародного розшуку? 

a) циркуляр з червоним кутом; 

б) циркуляр з фіолетовим кутом; 

в) циркуляр з зеленим кутом; 

г) циркуляр з помаранчевим кутом. 
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18. Перелік злочинів міжнародного характеру міститься: 

a) у міжнародних конвенціях і кримінальному законодавстві держав; 

б) статутах міжнародних судових органів; 

в) у законодавстві держав; 

г) статутах міжнародних організацій. 

 

19. Право передачі справи на розгляд Міжнародного кримінального 

суду мають: 

a) потерпілі особи; 

б) держави, в яких було скоєно злочин; 

c. міжнародна міжурядова організація; 

г) фізичні особи. 

 

20. Європейський поліцейський відомство (Європол) функціонує: 

a) в рамках Організації Об’єднаних Ницій; 

б) в рамках Ради Європи; 

в) в рамках Європейського Союзу; 

г) є самостійною міжнародною міжвідомчою організацією. 

 

21. Правові засади функціонування Європейського поліцейського 

відомства (Європолу) закріплено: 

a) Рішенням Ради Європейського Союзу від 6 квітня 2009 р. «Про 

створення Європейського поліцейського відомства (Європол)»; 

б) Конвенцією про створення Європейського поліцейського відомства 

(Конвенція про Європол) від 26 липня 1995 р.; 

в) Договором про утворення Європейського Союзу від 7 лютого 1992 р. 

г) Договором про функціонування Європейського поліцейського відомства 

(Європолу) від 13 грудня 2007 р. 

 

22. Нормативно-правові засади взаємодії Європейського 

поліцейського офісу (Європол) та України закріплено: 

a) Угодою між Україною та Європейським поліцейським офісом про 

оперативне співробітництво від 31 квітня 2010 р.; 

б) Угодою між Україною та Європейським поліцейським офісом про 

стратегічне співробітництво від 4 грудня 2009 р.; 

в) Конвенцією про створення Європейського поліцейського відомства 

(Конвенція про Європол) від 26 липня 1995 р.; 

г) Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 14 

червня 1994 р. 

 

23. Відділ взаємодії з Європолом у структурі робочого апарату 

Укрбюро Інтерполу створено: 

a) 4 грудня 2009 року Угодою між Україною та Європейським 

поліцейським офісом про стратегічне співробітництво; 



12 

 

б) 5 жовтня 2010 року Законом України «Про ратифікацію Угоди між 

Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне 

співробітництво»; 

в) 14 червня 1994 року Угодою про партнерство і співробітництво між 

Україною та ЄС; 

г) 28 січня 2011 року наказом Міністра внутрішніх справ України. 

 

24. Тяжке міжнародно-правове діяння, яке посягає на основи 

існування держав і націй, підриває важливі принципи міжнародного права, 

загрожує міжнародному миру та безпеці - 

a) міжнародний злочин;  

б) загально-кримінальний злочин; 

в) злочин міжнародного характеру; 

г) злочин у сфері міжнародних зв’язків. 

 

25. Вбивства та інші жорстокості відносно цивільного населення до 

чи під час війни, або переслідування за політичними, расовими, 

релігійними мотивами з метою здійснення або в зв’язку будь-якими 

злочинами є -  

a) військовий злочин; 

б) злочин проти миру; 

в) злочин міжнародного характеру; 

г) злочин проти людства. 

 

26. До злочинів міжнародного характеру відносяться 

a) грабіж; 

б) незаконний обіг наркотичних засобів; 

в) вбивство; 

г) крадіжка. 

 

27. Україну як самостійного учасника відносин міжнародного 

співробітництва почали визнавати: 

a) після проголошення результатів всенародного референдуму, що 

проводився 1 грудня 1991 р.; 

б) після прийняття Декларації про державний суверенітет від 16 липня 

1990 р.; 

в) після прийняття Акта проголошення незалежності України від 24 

серпня 1991 р.; 

г) після прийняття Конституції України. 

 

28. Галузь міжнародного права, яку становить система правових норм, 

що регулюють відносини суб’єктів міжнародного права із приводу 

укладення, дії, зміни, скасування та дійсності міжнародних договорів – це:  

a) право зовнішніх договорів; 

б) право договорів міжнародних організацій; 
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в) право міжнародних договорів; 

г) міжнародне договірне право України. 

 

29. Організація Об’єднаних Націй розпочала свою діяльність з: 

a) 26 червня 1975 р.; 

б) 26 червня 1941 р.; 

в) 24 жовтня 1951 р.; 

г) 24 жовтня 1945 р.;  

 

30. Цілями створення ООН є: 

a) підтримка міжнародного миру та безпеки; 

б) співробітництво в політичній сфері; 

в) співробітництво держав-членів у всіх сферах діяльності (підтримка 

міжнародного миру і безпеки, політика, права людини, соціально-економічна 

тощо); 

г) співробітництво в галузі прав людини. 

 

 

6. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю 

6.1. Завдання для поточного контролю 
1. Поняття міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності. 

2. Ознаки міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності. 

3. Класифікація видів міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності. 

4. Поняття міжнародно-правової допомоги у сфері правоохоронної 

діяльності. 

5. Форми міжнародного співробітництва та міжнародно-правової допомоги 

у сфері правоохоронної діяльності. 

6. Форми міжнародно-правової допомоги у кримінальному судочинстві, 

характерні для компетентних органів державної влади України. 

7. Україна як учасник міжнародного співробітництва з питань 

правоохоронної діяльності. 

8. Система органів державної влади, що представляють Україну у 

відносинах міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 

9. Поняття міжнародного стандарту правоохоронної діяльності та їх види. 

10. Міжнародні стандарти діяльності поліції. 

11. Розкрийте основні положення Декларації про поліцію від 8 травня 1979 р. 

12. Розкрийте основні положення Європейського кодексу поліцейської 

етики 2001 р. 

13. Розкрийте основні положення Кодексу поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. 
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14. Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими 

особами по підтриманню правопорядку 

15. Основні напрямки  міжнародного співробітництва правоохоронних 

органів. 

16. Поняття та класифікація міжнародних договорів у сфері 

правоохоронної діяльності. Міжнародні договори у сфері правоохоронної 

діяльності, учасником яких є Україна. 

17. Укладення міжнародних договорів у сфері правоохоронної діяльності і 

набрання ними чинності 

18. Характеристика структури і змісту Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. та 

Протоколів до неї. 

19. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у 

відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства від 

9 червня 1977 р. (далі – Конвенція Найробі). 

20. Двосторонні міжнародні договори України у сфері правоохоронної 

діяльності: класифікація та загальна характеристика змісту.  

21. Міжнародні організації у сфері правоохоронної діяльності: поняття та 

класифікація. 

22. Міжнародні конференції, міжнародні комісії та комітети у сфері 

правоохоронної діяльності: поняття та класифікація. 

23. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол): історія 

заснування та принципи діяльності. 

24. Охарактеризуйте внутрішню інституційну структуру Інтерполу. 

25. Охарактеризуйте призначення розшукових циркулярів Інтерполу з 

червоним, синім та зеленим кутами. 

26. Охарактеризуйте призначення розшукових циркулярів Інтерполу з 

жовтим, чорним та помаранчевим кутами. 

27. Охарактеризуйте діяльність Укрбюро Інтерполу. 

28. Європейський поліцейський офіс (Європол): завдання та принципи 

діяльності. 

29. Україна – Європол: нормативно-правові засади міжнародного 

співробітництва. 

30. Організація Об’єднаних Націй – центр координації діяльності 

правоохоронних органів держав і міжнародних організацій у боротьбі зі 

злочинністю. 

 

6.2. Питання для підсумкового контролю 
1. Визначте основні проблеми імплементації міжнародних стандартів у 

сфері виконання покарань у національному законодавстві України. 

2. Міжнародно-правові стандарти діяльності співробітників кримінально-

виконавчої системи. 

3. Визначте пріоритетні завдання реформування МВС України в світлі 

міжнародних стандартів діяльності поліції. 
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4. Визначте основні заходи, застосування яких сприятиме підвищенню 

рівня  дотримання міжнародних стандартів тюремного ув’язнення в Україні. 

5. Визначте основні фактори міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів в сучасних умовах. 

6. Визначте міжнародно-правові акти, що захищають права людини, 

котра вчинила злочин та відбуває покарання. 

7. Охарактеризуйте діяльність Укрбюро Інтерполу як центру 

міжнародного співробітництва України у галузі боротьби зі злочинністю. 

8. Визначте історичні передумови формування загальнолюдських 

стандартів прав людини. 

9. Назвіть основні напрямки міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів. 

10. Надайте перелік та коротку характеристику основних джерел 

міжнародних стандартів правоохоронної діяльності. 

11. Охарактеризуйте основні напрямки співробітництва правоохоронних 

органів. 

12. Визначте основні шляхи реформування та удосконалення діяльності 

органів Національної поліції України у світлі вимог міжнародно-правових 

норм. 

13. Визначте основні міжнародні стандарти діяльності поліцейських 

органів із забезпечення прав і свобод людини. 

14. Визначте основні напрями та форми міжнародної взаємодії органів 

прокуратури. 

15. Розкрийте класифікацію видів міжнародних організацій у сфері 

правохоронної діяльності. 

16. Міжнародні стандарти виконання покарань, не пов’язаних із 

ув’язненням. 

17. Охарактеризуйте основні види міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми за формами прояву: 

взаємодія у рамках міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.  

18. Надайте загальну характеристику структури та змісту двосторонніх 

міжнародних договорів України з питань державної митної справи. 

19. Охарактеризуйте виконувану роль у діяльності Інтерполу та 

призначення розшукових циркулярів з червоним, синім та зеленим кутами. 

20. Охарактеризуйте виконувану роль у діяльності Інтерполу та 

призначення розшукових циркулярів з жовтим, чорним та помаранчевим 

кутами. 

21. Злочини міжнародного характеру: поняття та види. 

22. Міжнародна конвенція про взаємодопомогу в митних справах від 

27 червня 2003 р. 

23. Охарактеризуйте основні положення Угоди про допомогу у галузі 

правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від 13 березня 2015 р. 

24.  Особливості глобального, регіонального та двостороннього 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 
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25. Охарактеризуйте основні види міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми за суб’єктами. 

26. Охарактеризуйте основні види міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми за формами прояву: 

укладення угод про співпрацю та обмін інформацією оперативного характеру. 

27. Охарактеризуйте основні види міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми за формами прояву: 

здійснення спільних оперативних розробок та розслідувань; участь у 

міжнародних операціях із припинення функціонування каналів міжнародного 

трафіку та відповідних проектах співпраці.  

28. Охарактеризуйте основні положення Угоди між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Мальта про співробітництво у сфері 

правоохоронної діяльності від 9 липня 2008 р. 

29. Охарактеризуйте роль органів зовнішніх зносин України за кордоном, 

яку вони відіграють в організації взаємодії правоохоронних органів різних 

держав на напрямку протидії злочинності. 

30. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 
 



7. Рекомендована література 

 

1. Основна: 
1.1. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 

жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

 

1.2. Акти міжнародного права: 

1.2.1 Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 

1969 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml. 

1.2.2 Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів 

від 23 серпня 1978 р. // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 20. – Ст. 584. 

1.2.3 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. 

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

 Режим доступу : http://rada.gov.ua 

1.2.5 Европейская конвенция о неприменимости сроков давности к 

преступлениям против человечества и военным преступлениям от 25 января 

1974 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/082.htm. 

1.2.6 Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 

1977 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_331. 

1.2.7 Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. 

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

1.2.8 Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно 

звільненими правопорушниками від 30 листопада 1964 року. [Електронний ресурс]. –

 Режим доступу : http://rada.gov.ua 

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

 Режим доступу : http://rada.gov.ua 

1.2.10 Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

1.2.11 Заключний акт НБСЄ від 1 серпня 1975 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – 

№ 4. – Ст. 266. 

1.2.12 Керівні принципи в галузі прав людини і борьби з тероризмом від 11 липня 

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

1.2.13 Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 

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

1.2.14 Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_drugs.shtml. 
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1.2.15 Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 

14. – Ст. 1056. 

1.2.16 Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції 

третіми особами від 2 грудня 1949 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : 

http://rada.gov.ua  

1.2.17 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

4 листопада 1950 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

1.2.18 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських, або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 

грудня 1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

1.2.19 Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 

2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 41 / № 95, 2010, Ст. 3374/ – Ст. 1705. 

1.2.20 Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16 

травня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua 

1.2.21 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 

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

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

1.2.23 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 

 

1.3. Закони: 

1.3.1 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. // Офіц. 

вісн. України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370. 

1.3.2 Про Національну поліцію: Закон України від 2 липн. 2015 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379. 

1.3.3 Про міжнародні договори України : Закон України від 29 черв. 2004 р. 

№ 1906-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540. 

1.3.4 Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

1.3.5 Про прокуратуру: Закон України від 14 жовт. 2014 р. // Офіц. вісн. 

України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471. 

1.3.6 Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 берез. 2003 р. // 

Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 25. – Ст. 180. 

1.3.7 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон 

України від 23 груд. 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 11. – Ст. 50. 

 

2. Допоміжна: 

- Підручники: 
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2.1 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. 

2.2 Михайленко О. Р. Прокуратура України: Підручник / О. Р. Михайленко. – 

К.:Юрінком Інтер, 2005. – 296 с. 

2.3 Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под ред. О.А. 

Галустьяна. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. - 381 с. 

2.4 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. 

 

- Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

2.5 Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-

практ. посібник. – Харків: Держ. спеціалізоване вид-во “Основа”, 2003. – 234 с. 

2.6 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми / Навч. 

посібник. За ред. акад. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2001. – 244 с. 

2.7 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. 

2.8 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. 

2.9 Лукашук И. И. Выдача обвиняемых и осужденнных в международном 

уголовном праве : учеб.-практ. пособие / И. И. Лукашук, А. В. Наумов. – М. : Рос. 

юрид. изд. дом, 1998. – 160 с. 

2.10 Міжнародне право : основні галузі : підручник / [Буткевич В. Г., Войтович 

С. А., Григоров О. М. та ін. ; за ред. В. Г. Буткевича]. – К. : Либідь, 2004. – 816 с. 

2.11 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. 

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

правосуддя: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС 

України, 2002. – 68 с. 

2.13 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. 

2.14 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. 

2.15 Циганкова Т. М. Міжнародні організації : навч. посібник / Т. М. Циганкова, 

Т. Ф. Гордєєва. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 340 с. 

 

- Монографії та інші наукові видання: 

2.16 Антипенко В. Ф. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах 

міжнародної і регіональної інтеграції / В. Ф. Антипенко. – К., 2007. – 406 с. 
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2.17 Антипенко В. Ф. Борьба с современным терроризмом. Международно-

правовые подходы / В. Ф. Антипенко. – К. : Юнона-М, 2002. – 723 с. 

2.18 Антипенко В. Ф. Антитеррористическая система государства / В. Ф. 

Антипенко. – К.: ГП "Информационно-аналитическое агентство", 2009. – 419 с. 

2.19 Ашавский Б. М. Межправительственные конференции : международно-

правовые вопросы / Ашавский Б. М. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 126 с. 

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

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

2.21 Боротьба з міжнародним тероризмом. Нормативна база / упоряд. В. А. 

Ліпкан. – К. : КНТ, 2007. – 248 с. 

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

кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України) / Т. С. Гавриш. – 

Х. : Право, 2006. – 192 с. 

2.23 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. 

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

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

2.25 Настюк В. Я. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму / В. Я. 

Настюк, С. А. Трофімов. – Х. : Право, 2008. – 352 с. 

2.26 Лукашук И. И. Выдача обвиняемых и осужденнных в международном 

уголовном праве : учеб.-практ. пособие / И. И. Лукашук, А. В. Наумов. – М. : Рос. 

юрид. изд. дом, 1998. – 160 с. 

2.27 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. 

2.28 Моравецкий В. Функции международной организации : пер. с пол. 

Г. Б. Борина, Н. Г. Прудковой ; под ред. и с вступ. ст. Г. И. Морозова / Моравецкий В. – 

М. : Прогресс, 1976. – 384 с. 

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

ИНФРА-М, 2001. – 320 с. 
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