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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Формування цілісної системи професійних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей здобувачів вищої освіти в сегменті функціонування 

міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права і 

правової допомоги у кримінальних справах.  

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 14 год., самостійна 
робота 58 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекційні та семінарські заняття в аудиторії з використанням інформаційних 

технологій, самостійна робота із джерелами, основною та додатковою 
навчально-методичною літературою поза аудиторними заняттями 

Методи навчання - викладення наукового і навчального мультимедійного 

матеріалу з основних розділів, тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях 

в аудиторії; закріплення, систематизація та узагальнення теоретичних знань, що 
були отримані студентами під час лекційних занять, позааудиторного 

опрацювання рекомендованих джерел інформації та представлення результатів 

самостійної роботи в письмовій формі (навчальне (практичне) завдання, 
реферат(есе) за заданою проблематикою), на семінарських/практичних заняттях 

та передсемінарських, передекзаменаційних індивідуальних консультаціях; під 

час проведення інтелектуальних ігор, диспутів, дебатів 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 
семінарських заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної 

проблеми; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: залік 

Базові знання  
Наявність широких знань з міжнародного публічного права, міжнародного 

захисту прав людини, кримінального права. 

Мова викладання Українська 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://pravo.puet.edu.ua/


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти  

студент 

Програмні результати  

навчання 

Загальні компетентності 

• здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу (ЗК 1); 

• навички збору і аналізу інформації з 

національних і міжнародних джерел, 

використання сучасних інформаційних 

технологій і баз даних (ЗК 7); 

• уміння грамотно і точно формулювати 

та висловлювати свої позиції, належним чином 

їх обґрунтовувати(ЗК-8). 

• здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання (ПРН 2); 

• вміння проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел (ПРН-3); 

• навики формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми (ПРН-

4). 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

- здатність оцінювати взаємодію 

міжнародного права та міжнародних правових 

систем з правовою системою України (СК4);  

- здатність використовувати сучасні 

правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування 

інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції (СК5); 

- здатність обґрунтовувати та 

мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію (СК6); 

- здатність аналізувати та оцінювати 

вплив правової системи Європейського Союзу 

на правову систему України (СК2). 

- вміння демонструвати необхідні знання та 

розуміння суті та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей права 

(ПРН 19); 

- вміння застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки (ПРН 20); 

- оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему (ПРН 6); 

- застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки (ПРН 21). 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Особливості міжнародного кримінального права та міжнародного співробітництва  

у сфері запобігання злочинності. Злочин та відповідальність за нього у міжнародному 

кримінальному праві та міжнародному співробітництві у сфері запобігання злочинності. 

 

1.Становлення галузі 

міжнародного 

кримінального права 

у міжнародному 

праві.  

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи 

1. Зробити загальний 

огляд історії розвитку міжнародного 

кримінального права. Проаналізувати 

основні підходи до розуміння 

сутності міжнародного 

кримінального права. 

2. Дослідити вплив 

міжнародного кримінального права 

на національне законодавство.  

2. Принципи 

міжнародного 

співробітництва в 

боротьбі зі 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Розкрити принципи 

індивідуальної відповідальності в 

міжнародному кримінальному праві. 

2. Охарактеризувати 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

злочинністю. універсальний принцип дії 

міжнародного кримінального права в 

просторі. 

3. Джерела 

міжнародного 

співробітництва в 

боротьбі зі 

злочинністю. 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Розкрити сутність 

міжнародного договору як основного 

джерела міжнародного 

кримінального права. 

2. Перелічити та розкрити 

сутність видів міжнародних 

договорів, які є джерелами 

міжнародного кримінального права 

та міжнародного співробітництва у 

сфері запобігання злочинності.  

4. Поняття, сутність і 

система злочинів 

міжнародного 

характеру. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи. 

1. Розкрити сутність 

злочинів, пов'язаних з фізичним 

захистом ядерних матеріалів. 

2. Розкрити сутність 

злочинів, які є проявом міжнародного 

терроризму, а також злочинів, 

пов'язаних з бомбовим тероризмом.  

5. Поняття, види та 

форми 

співробітництва 

держав у боротьбі з 

міжнародною 

злочинністю. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи. 

1. Назвати і розкрити 

сутність основних напрямів 

співробітництва держав у боротьбі з 

міжнародною злочинністю. 

2. Охарактеризувати 

основні форми співробітництва 

держав у боротьбі з міжнародною 

злочинністю. 

6. Злочини 

міжнародного 

характеру, які 

посягають на 

нормальне здійснення 

міжнародних 

відносин. 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Розкрити сутність 

міжнародного тероризму як злочину 

міжнародного характеру. 

Охарактеризувати склад злочину та  

назвати види міжнародного 

тероризму. 

2. Розкрити сутність 

захоплення заручників як злочину 

міжнародного характеру. 

Охарактеризувати склад злочину та 

назвати його види. 

 

7. Злочини 

міжнародного 

характеру, які 

посягають на  

нормальне здійснення 

міжнародних 

економічних 

відносин. 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Розкрити сутність 

легалізації доходів, отриманих від 

злочинної діяльності (відмивання 

доходів) як злочину міжнародного 

характеру. Охарактеризувати склад 

злочину та назвати його види. 

2. Розкрити сутність 

контрабанди. Охарактеризувати 

склад злочину та назвати його види. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

8. Злочини 

міжнародного 

характеру, які 

посягають на особу, 

майнові та інші права, 

моральні устої 

суспільства. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи. 

1. Розкрити сутність 

торгівлі людьми як злочину 

міжнародного характеру. 

Охарактеризувати склад злочину та 

назвати його види. 

2. Розкрити сутність 

катування та інших форм 

нелюдського поводження як злочинів 

міжнародного характеру. 

Охарактеризувати склад злочинів та 

назвати їх види. 

9. Злочини 

міжнародного 

характеру, які 

передбачені 

спеціальними 

конвенціями. 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Розкрити сутність 

злочинів проти безпеки цивільної 

авіації. Охарактеризувати склад 

злочинів та назвати їх види. 

2. Розкрити сутність 

злочинів, вчинених на морі. 

Охарактеризувати склад злочинів та 

назвати їх види. 

10. Особливості 

співробітництва 

держав у боротьбі з 

міжнародною 

злочинністю за 

участю спеціальних 

міжнародних 

організацій та 

органів. 

Відвідування лекції; обговорення 

теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи. 

1. Розкрити основні 

завдання та напрямки діяльності 

Міжнародної організації 

кримінальної поліції (Інтерполу). 

Перелічити основні функції та форми 

діяльності організації.  

2. Розкрити основні 

завдання та напрямки діяльності 

Європейського поліцейського 

відомства (Європолу). Перелічити 

основні функції та форми діяльності 

організації.  

11. Міжнародний 

кримінальний суд. 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Перерахувати злочини, 

що підпадають під юрисдикцію 

Міжнародного кримінального суду та 

розкрийти їх сутність та ознаки. 

2. Які наслідки розгляду 

справи в Міжнародному 

кримінальному суді? Які механізми 

притягнення осіб до відповідальності 

використовує на практиці 

Міжнародний кримінальний суд? 

12. Міжнародне 

гуманітарне право як 

єдиний механізм 

обмеження воюючих 

у використанні 

насильства під час 

збройних конфліктів. 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Розкрийти 

співвідношення понять «права 

людини» та «збройний конфлікт». 

2. Охарактеризувати 

захист цивільних осіб у період 

збройного конфлікту. 

13. Сфера дії Відвідування лекції; обговорення 1. Розкрити сутність 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

міжнародного 

гуманітарного права. 

Відповідальність за 

порушення норм 

міжнародного 

гуманітарного права. 

теоретичного питання на 

семінарському занятті; тестування; 

виконання завдань, передбачених 

планом самостійної роботи. 

міжнародного і неміжнародного 

збройного конфлікту, їх правові 

режими і типологію. 

2. Розкрити сутність 

неміжнародного збройного 

конфлікту: ознаки, сторони і 

правовий режим. 

14. Правосуддя 

перехідного періоду. 

Тестування; виконання завдань, 

передбачених планом самостійної 

роботи. 

1. Назвати історичні 

приклади та підґрунтя для 

правосуддя перехідного періоду. 

2. Окреслити перспективи 

запровадження перехідного 

правосуддя в Україні. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного 

викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися 

«Положення про академічну доброчесність» 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 

під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-

osvita; Положення про зарахування результатів неформальної освіти. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%92%2E
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf


 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-14): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного 

питання на семінарському занятті (1 бал); тестування (0 балів); виконання 

завдань, передбачених планом самостійної роботи (1 бал); написання 

індивідуальної роботи (10 балів); поточна модульна робота (36 балів) 

60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


