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Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво 

у сфері правоохоронної діяльності» є набуття та поглиблення знань слухачів 

щодо змісту основних договірних та інституційних форм співробітництва 

держав у сфері правоохоронної діяльності, міжнародно-правового регулювання 

відносин співробітництва і практики його здійснення, уміння правильного 

тлумачення та реалізації міжнародно-правових норм у цій сфері. 

Мета цієї навчальної дисципліни включає три складові: 

а) науково-юридична: закласти та сформувати у слухачів знання базових 

міжнародних стандартів співробітництва у сфері правоохоронної діяльності, а 

також дати чітке уявлення про їхні органічні зв’язки з нормативно правовими 

актами законодавства України та практикою діяльності органів державної 

влади, що здійснюють правоохоронну діяльність; 

б) загальноосвітня: вивчення передумов та наслідків впливу 

міжнародних стандартів у сфері правоохоронної діяльності на вітчизняні галузі 

права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні; 

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та 

правової культури майбутнього юриста. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Навчальна 

дисципліна «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» 

вивчається після успішного засвоєння здобувачами вищої освіти наступних 

навчальних дисциплін: «Теорія держави і права» і «Міжнародне право» – 

формулюють найбільш загальні положення, на яких ґрунтується міжнародне 

співробітництво у сфері правоохоронної діяльності; «Конституційне право» – 

визначає засади розмежування повноважень органів державної влади для участі 

у міжнародному співробітництві у сфері правоохоронної діяльності; 

«Кримінальне право» і «Кримінальний процес» – ознайомлюють із 

закріпленими в законодавстві України положеннями про участь національних 

правоохоронних органів у міжнародному співробітництві у сфері 

правоохоронної діяльності.   

Результати вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне 

співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: основні категорії, поняття та їх визначення з 

курсу «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності», зміст 

предмету відносин міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності та його структуру, особливості норм та інститутів, що їх регулюють; 

2) на фундаментальному рівні: основи теорії правового регулювання 

міжнародних відносин, співвідношення міжнародних та національних норм 

права, зміст та систему органів державної влади України, що беруть участь у 

відносинах міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності, 

основоположні форми такого співробітництва, практику виконання Україною 

зобов’язань у сфері правоохоронної діяльності, взятих на основі міжнародних 

договорів, а також під час участі у роботі міжнародних організацій; 

3) на практично-творчому рівні: форму та процедуру звернення до 



  

офіційних органів іноземних держав та відповідних органів міжнародних 

організацій з питань, пов’язаних із здійсненням правоохоронної діяльності. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: правильно оцінювати сутність та зміст 

конкретних внутрішньодержавних і міжнародних явищ (ситуацій), 

орієнтуватися в чинному законодавстві та міжнародно-правових нормах, що 

призначені для регулювання відносин у сфері правоохоронної діяльності, 

застосовувати необхідні нормативно-правові акти вітчизняного законодавства 

та міжнародні договори України; 

2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання у 

типових ситуаціях щодо застосування вітчизняного законодавства та 

міжнародних договорів України, які можуть виникнути під час професійної 

діяльності; працювати з науковою та аналітичною літературою з питань 

міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності; 

3) на евристичному рівні: аргументовано вести наукові дискусії з питань 

здійснення міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності та 

практики реалізації Україною основоположних міжнародних стандартів у даній 

галузі правовідносин; 

4) на творчому рівні: досліджувати вітчизняні та міжнародно-правові 

явища, формувати наукові пошуки, а також надавати відповідні пропозиції 

щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.  

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2., 2. 

 



  

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Україна – учасник міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності 

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності як один 

із напрямів міжнародного співробітництва. Зміст, ознаки та класифікація 

міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності.  

Міжнародне співробітництво та міжнародно-правова допомога у сфері 

правоохоронної діяльності як взаємопов’язані форми міжнародної взаємодії 

уповноважених органів іноземних держав: порівняльно-правова 

характеристика.  

Форми міжнародного співробітництва та міжнародно-правової допомоги 

у сфері правоохоронної діяльності. 

Україна як суб’єкт міжнародного права та учасник міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. Національне законодавство 

України про міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності. 

Система органів державної влади, що представляють Україну у 

відносинах міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 

Напрями міжнародного співробітництва уповноважених органів державної 

влади України у сфері правоохоронної діяльності.  

 

ТЕМА 2. Міжнародні договори у сфері правоохоронної діяльності 

Поняття та класифікація міжнародних договорів України у сфері 

правоохоронної діяльності. Сторони в міжнародних договорах. Повноваження 

на укладення міжнародних договорів. Порядок і стадії укладання міжнародних 

договорів. Дія договорів, їх застосування і тлумачення. Недійсність, 

призупинення або припинення дії міжнародних договорів. Законодавство 

України про міжнародні договори. Роль міжнародних договорів України у 

сфері правоохоронної діяльності у реформуванні вітчизняних правоохоронних 

органів. 

Загальна характеристика багатосторонніх та двосторонніх міжнародних 

договорів України у сфері правоохоронної діяльності. Аналіз реалізації 

положень чинних для України міжнародних договорів у сфері правоохоронної 

діяльності на практиці.  

 

ТЕМА 3. Міжнародні інституції у сфері правоохоронної діяльності 

Поняття міжнародних організацій і міжнародних конференцій та їхня 

роль у розвитку міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності. Види актів міжнародних організацій і міжнародних конференцій та 

їх правове значення. Правосуб’єктність міжнародних організацій. Міжнародні 

міжурядові організації та міжнародні неурядові організації.  

Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол. Історії створення, 

мета, завдання, основні напрямки діяльності та структура Інтерпол. Національне 

центральне бюро Інтерполу в Україні. Напрямки співпраці України та Інтерпол. 

Європейський поліцейський офіс (Європол). Організація та координація 



  

співробітництва компетентних органів України з Європол. 

Інші міжнародні інституції у сфері правоохоронної діяльності. Комітет 

проти тортур ООН. Рада ООН з прав людини. Комітет ООН з ліквідації расової 

дискримінації. Комітету експертів з оцінювання заходів у боротьбі з відмивання 

брудних коштів Ради Європи. Європейський комітет з кримінально-правових 

проблем Ради Європи. Група держав Ради Європи проти корупції. Всесвітня 

митна організація. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 

Глобальна ініціатива боротьби з актами ядерного тероризму. Міжнародна 

організація з міграції (МОМ). Комітет з внутрішнього транспорту Європейської 

економічної комісії ООН. Комісія з наркотичних засобів ООН. Конгреси ООН з 

відвернення злочинності та поводження з правопорушниками. Комісія з 

запобігання злочинності та кримінального правосуддя ООН. Управління ООН з 

боротьби з наркотиками і злочинністю. Міжрегіональний науково-дослідний 

інститут ООН з питань злочинності та правосуддя. Антитерористичний 

підрозділ ОБСЄ Форум ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки Комітет 

експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та 

фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Комітет експертів Ради Європи по 

боротьбі з тероризмом. Робоча група ГУАМ з питань боротьби з тероризмом, 

організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків. Конференція 

держав – учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та 

накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх 

знищення. Міжнародна конференція протидії наркотикам. Євразійська група з 

протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. 

 

ТЕМА 4. Міжнародні стандарти протидії злочинності 

Поняття міжнародного стандарту правоохоронної діяльності. Міжнародні 

стандарти діяльності поліції. Міжнародні стандарти поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку. Основні принципи, що визначають стандарти 

застосування вогнепальної зброї. Мінімальні стандартні правила поводження з 

в’язнями.  

Міжнародні стандарти в галузі здійснення кримінального судочинства. 

Міжнародні стандарти в діяльності міжнародних кримінальних судових органів. 

Міжнародні трибунали та їх юрисдикція. Міжнародний кримінальний суд та його 

юрисдикція. Імплементація міжнародних стандартів у сфері правоохоронної 

діяльності в законодавстві України. 
 



  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

З навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері 

правоохоронної діяльності» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. 
Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички 
та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої 
частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 



  

Для навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері 

правоохоронної діяльності» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

1) есе;  

2) презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

3) кваліфікаційні завдання з дисципліни; 

4) тестові завдання для проміжного контролю; 

5) тестові завдання для підсумкового контролю знань Здобувачів; 

6) презентації та виступи на наукових заходах. 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) Додаток 2.
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від 23 серпня 1978 р. URL : http://www.un.org/ru/documents (дата звернення 

18.06.2021 р.) 

3. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
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грудня 1979 р. URL : http://rada.gov.ua (дата звернення 18.06.2021 р.) 
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людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами 
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9. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з 
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4. Барабаш О. О. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на 

захист прав людини в Україні. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. 
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