
ВЗАЄМНО-ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЕРЖАВ 
 

Мета курсу – оволодіння здобувачами теоретичними знаннями щодо 
проведення компетентними органами держав процесуальних дій під час 
кримінального провадження в межах міжнародного співробітництва, виконання 
яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для 
виконання вироків, ухвалених судами інших держав або міжнародними 
судовими установами та формування на цій основі практичних навичок 
підготовки та виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги у 
кримінальному провадженні. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Взаємно-правова допомога держав» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: публічне право: проблеми, 
тлумачення, застосування; адвокатська діяльність: міжнародний та 
національний аспекти, альтернативні способи вирішення спорів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати:  загальні засади та форми міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні; правовий статус суб’єктів міжнародної правової 
допомоги у кримінальному провадженні; особливості міжнародної правової 
допомоги при здійсненні процесуальних дій; процесуальний порядок видачі 
осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції); особливості 
визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передачі засуджених 
осіб; 

вміти: застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних 
питань, що виникають під час міжнародної правової допомоги у кримінальному 
провадженні;  поставити завдання та організувати наукові дослідження з 
визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального 
процесуального законодавства та практики його застосування в контексті 
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження; правильно 
тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють 
порядок здійснення міжнародної правової допомоги у кримінальному 
провадженні; використовувати у практичній діяльності норми законів України 
та міжнародних угод, які регламентують вказану діяльність; 

володіти: поняттям та сутністю інституту міжнародного співробітництва, 
нормативними джерелами, що регулюють організацію та діяльність 
компетентних органів та посадових осіб, які реалізують державну політику у 
сфері міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Становлення та розвиток міжнародно-правового співробітництва. 

Загальні засади та форми міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 
(екстрадиція). Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та 
передача засуджених осіб. 

Міжнародне співробітництво з питань правової допомоги у 
кримінальних справах. Екстрадиція: поняття, правове регулювання. 



Відмежування понять “видача обвинувачених”, “передача засуджених для 
відбування покарання” і “передача осіб міжнародним кримінальним судам”. 
Юридичні та фактичні підстави для екстрадиції. Екстрадиційні обмеження: 
принцип „подвійної кримінальності”, принцип спеціалізації, „система 
мінімального терміну покарання”. Підстави для відмови в екстрадиції: 
традиційні і новітні. Екстрадиція на основі універсального принципу 
юрисдикції. Визначення, правова регламентація і принципи правової допомоги 
у кримінальних справах. Органи держави, компетентні здійснювати діяльність з 
надання правової допомоги. Традиційні форми співробітництва національних 
органів з питань правової допомоги у кримінальних справах. Підстави для 
відмови в наданні правової допомоги у кримінальних справах. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 165 годин, у т.ч. – 73 годин аудиторних занять і 93 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


