
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ 

Метою курсу ‒ формування студентами сукупності знань про 
проведення компетентними органами держав процесуальних дій під час 
кримінального провадження в межах міжнародного співробітництва, 
виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду 
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. Дисципліна «Міжнародне співробітництво в 
кримінальному судочинстві» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Міжнародне судочинство», «Право 
міжнародної відповідальності», вона інтегрується з навчальною дисципліною 
«Міжнародне кримінальне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють міжнародні відносини у сфері 
кримінального судочинства.   

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: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
сфері міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
Поняття, основні напрямі та форми міжнародного співробітництва у 

сфері кримінальної юстиції. Міжнародні організації у сфері кримінальної 
юстиції. Правові засади та прикладні заходи міжнародного розшуку й 
екстрадиції. 

Міжнародно-правові засади діяльності й інституційна система 
Інтерполу. Міжнародний розшук у системі Інтерполу. Місце та роль Укрбюро 
Інтерполу у сфері кримінальної юстиції. Процедура звернення до 
Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу). Міжнародний 
кримінальний суд. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 140 годин – 
самостійна та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: залік.   
   


