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Види занять: Лекції, cемінари, самостійна робота. 

Методи 

навчання: 

Під час навчання можуть бути запропоновані практичні 

вправи, задачі, ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести 

та інші інтерактивні методи навчання. 

Форми 

навчання: 

Очна серія лекцій, практичних занять (контактні години); 

дистанційна (онлайн-діяльність); змішана (контактні години + 

онлайн-діяльність)*. 

Матеріальне 

та технічне 

забезпечення 

дисципліни: 

Проведення занять очно передбачає: обладнані аудиторії 

(столи, стільці, мобільні пристрої, мультимедійні засоби, наявність 

та доступність мережі Інтернет). 

Проведення занять дистанційно, або у змішаній формі 

додатково передбачає: наявність ПК (ноутбуку) чи іншого 

мобільного пристрою, навушників, мікрофону, веб-камери; за 

потреби, встановлення спеціальних програм (сервери веб-

конференцій: Zoom, Viber, Scуpe,       e-mail). 

Доступ до 

дисципліни: 

Реєстрація студента на сайті дистанційного навчання ПВНЗ 

«Буковинський університет» відкриває доступ до всіх навчально-

методичних матеріалів дисципліни. 

Під час дистанційного навчання або навчання у змішаній формі 

заняття проводяться згідно розкладу на платформах Zoom або 

Scуpe. 
 

*Контактні години – передбачають безпосередню взаємодію учасників навчального процесу між собою в 

аудиторії; онлайн-діяльність – передбачає опосередковану взаємодію учасників навчального процесу між 

собою та з контентом в аудиторії чи за її межами засобами онлайн-технологій. 

 

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

На сучасному етапі побудови правової держави та творення в Україні 

судочинства охоронного типу, набувають актуальності питання розширення 

та забезпечення правового захисту осіб, які залучаються до сфери 

міжнародного співробітництва та кримінального судочинства. Саме дана 

сфера прав  і свободи громадян, насамперед конституційні, можуть найбільш 

істотно торкатись рішеннями і діями державних органів та посадових осіб, 

які ведуть кримінальний процес, що закономірно вимагає їх посиленої 

охорони та захисту. 

        Одним із першочергових завдань, що стоять перед світовою спільнотою, 

є проблема боротьби з міжнародною злочинністю. Дана проблема вимагає 

спільних зусиль держав та їх співробітництва, можна констатувати, що 

відбувається «інтернаціоналізація» заходів запобігання й припинення 

злочинності, розробка та узгодження яких піднімається до міжнародно-

правового рівня. Міжнародно-правової регламентації потребують питання 

гармонізації кримінально�правової заборони, оптимізації систем 

кримінального правосуддя, координації превентивних антикримінальних 

зусиль держав. 

Дисципліна «Міжнародне кримінальне право та міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання злочинності» є обов´язковою складовою 

навчального плану другого (магістерського) рівня галузі знань «08 Право». 



При плануванні навчального навантаження на другому (магістерському) 

рівні для вивчення цієї дисципліни передбачено 3 кредити ЄКТС. 

Дисципліна «Міжнародне кримінальне право та міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання злочинності», як компонента освітньо-

професійної програми «Право», забезпечує оволодіння студентами 

загальними (здатність критично мислити та генерувати нові ідеї, здатність до 

абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами, здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на 

основі етичних міркувань і принципів академічної доброчесності) та 

фаховими (здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності; здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію; здатність застосовувати 

міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовної 

діяльності; здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування; здатність критично 

оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів 

клієнтів; здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією) компетентностей випускника. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне кримінальне 

право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності» є 

подальший розвиток знань студентів про: сутність міжнародного 

кримінального права; поняття та основних рис міжнародних злочинів та 

злочинів міжнародного характеру; засад та порядку здійснення міжнародного 

кримінального правосуддя і співробітництва держав у боротьбі з 

міжнародним криміналітетом; а також набуття знань з теорії і правового 

змісту міжнародної політики в сфері боротьби зі злочинністю, її основних 

напрямків, форм реалізації.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття загальних та 

фахових компетентностей щодо кримінально-правових механізмів захисту 

міжнародного правопорядку та загальних засад міждержавного 

співробітництва у цій сфері; норм міжнародного кримінального права; 

сутності міжнародної політики в сфері боротьби зі злочинністю; міжнародної 

кримінально-правової, кримінальної процесуальної, кримінально-виконавчої 

та кримінологічної політик як підсистем міжнародної політики в сфері 

боротьби зі злочинністю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові норми та 

суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення міжнародного 

кримінального правосуддя та співробітництва держав у сфері боротьби зі 

злочинністю.  

У сучасних умовах одним із першочергових завдань, що стоять перед 

світовою спільнотою, є проблема боротьби з міжнародною злочинністю.         



Умови боротьби з міжнародними злочинами щодень ускладнюються 

зростанням числа їх тяжких проявів, масштабними наслідками руйнівного та 

дестабілізуючого значення, можливістю спричинення екологічних катастроф, 

наслідками, що становлять загрозу для усього людства.  

Дана проблема вимагає спільних зусиль держав та їх співробітництва, 

можна констатувати, що відбувається «інтернаціоналізація» заходів 

запобігання й припинення злочинності, розробка та узгодження яких 

піднімається до міжнародно-правового рівня.  

Результати навчання за дисципліною. Як навчальна дисципліна 

покликана сприяти у виробленні в студентів-магістрів загального розуміння 

сутності кримінального судочинства, а також допоможе їм ґрунтовніше 

дослідити правовий статус суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, 

виокремити актуальні проблеми теорії і практики його вдосконалення в 

напрямку розширення та зміцнення гарантій реалізації, охорони і захисту їх 

процесуальних прав та законних інтересів. Це протегуватиме глибокому 

засвоєнню студентами вказаних теоретичних та правових положень і 

правильному їх застосуванню у практичній діяльності. 

 

2. Пререквізити. 

Навчальна дисципліна базується на вже одержаних знаннях в першу 

чергу з таких дисциплін, як «Історія держави і права зарубіжних країн», 

«Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Кримінальне 

право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Міжнародне право», 

«Правничі системи сучасності», «Судове право». Для вивчення курсу 

студенти також потребують базових знань з кримінального процесу та 

кримінального права України, а саме норм , які ратифіковані Верховною 

Радою України.  

 

3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульованим у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної 

програми, формуються наступні: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових 

інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу  інформації з різних 

джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, 

так і письмово. 



ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції. 

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування. 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  

Отримуються наступні програмні результати навчання:  

ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки. 

ПРН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правовихсистем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

ПРН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. 

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

 

4. Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Міжнародне кримінальне право та 

міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності» є 

спеціальним начальним курсом. Викладається для студентів, які здобувають 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» в обсязі 90 годин, з яких лекцій 

20 год., практичні 20 год., та самостійна робота 50 год. Форма підсумкового 

контролю іспит. Навчальний курс  розрахований на студентів закладів вищої 

освіти .Він побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-

Трансферної системи (ECTS).  

 

 

 

 

 

 



Планування навчальної діяльності 

ВИДИ ЗАНЯТЬ 

(згідно розкладу) 

ФОРМИ НАВЧАННЯ* 

Контактні години Онлайн діяльність 

Методи навчання  

Лекційні заняття 

(попередня 

підготовка, подача 

нової інформації, 

тренування). 

Попереднє опитування; 

ознайомлення або 

повторення термінології; 

очна лекція; презентація 

нового матеріалу; пошук 

відповідей на питання; 

діалог з групою. 

Ознайомлення або повторення 

термінології, необхідної для роботи 

з темою; лекція-дискусія, лекція з 

розбиранням конкретних ситуацій, 

в режимі відео конференції. 

Семінарські заняття 

(тренування, 

практична робота, 

оцінювання, 

рефлексія). 

 

Обговорення; дебати; 

питання-відповіді; групові 

виконання завдань; усне 

опитування; практичні 

ситуації; діалог, короткі 

усні / письмові відповіді на 

питання; тестування, 

задачі, доповіді. 

Питання для самоперевірки; 

обговорення (он-лайн); виконання 

інтерактивних практичних вправ; 

он-лайн тестування, пошук 

відповідей на питання; 

індивідуальні та групові завдання 

(звіт, презентація, проєкт, реферат 

тощо); усна відповідь, виконання 

практичного завдання, письмова 

робота. 

Самостійна робота 

(оцінювання, 

рефлексія, зворотній 

зв’язок). 

Групові та 

індивідуальні консультації, 

коментарі, запитання та 

відповіді під час заняття 

від викладача; тестування, 

наукові роботи (доповіді), 

реферати, письмові (усні) 

повідомлення. 

Підготовка мультимедійних 

презентацій,  відповіді на питання, 

що виносяться на самостійне 

опрацювання, тести для 

самоконтролю; опитування аудіо-, 

відео- або текстові повідомлення з 

коментарем завдання. 

Підсумковий 

модульний контроль 

Письмове завдання, 

письмові відповіді на 

питання; тестування. 

Письмове завдання, письмові 

відповіді на питання з фото, або 

відео фіксацією. 

 

*Враховано рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах 

фахової передвищої та вищої освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf 
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Денна 1 2-й 3 90 20 20   50  іспит 

Заочна 1   2-й 3 90       іспит 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf


 

4.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
 

Усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Концептуальні засади міжнародного 

кримінального права 

9 2 2  

 

 5 

 

Тема 2. Поняття злочину за міжнародним 

кримінальним правом.  

9 2 

 

2 

 

 

 

 5 

Тема 3. Міжнародні злочини та злочини 

міжнародного характеру. 

9 2 2   5 

Тема 4. Відповідальність та покарання у 

міжнародному кримінальному праві. 

9 2 2   5 

Тема 5. Міжнародно-правове співробітництво в 

галузі кримінальної юстиції. 

9 2 2   5 

Разом за  ЗМ1 45 10 10   25 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 6. Міжнародна політика в сфері боротьби зі 

злочинністю: поняття, характеристика, структура. 

9    2 2 

 

 

 

 5 

Тема 7. Міжнародна кримінально-правова 

політика. 

9 2 2  

 

 5 

Тема 8. Міжнародна кримінальна процесуальна 

політика. 

9 2 2  

 

 5 

Тема 9. .  Міжнародна кримінально-виконавча 

політика. 

9 2 2   5 

Тема  10. Міжнародна кримінологічна політика 9 2 2   5 

Разом за ЗМ 2 45 10 10   25 

Усього годин:  90 20 20   50 

 
 

4.3. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять ,самостійної роботи студентів 

Результати 

навчання  

Навчальна діяльність Робочий 
час 

студен 

та, год 

Знати: 
зміст загальних та 

фахових 
компетентностей 

щодо кримінально-
правових механізмів 

захисту 
міжнародного 

правопорядку та 
загальних засад 
міждержавного 

співробітництва у 
цій сфері 

Вміти: абстрактно 

мислити та  розуміти 
сутність 

кримінального 
судочинства, а також 

допоможе їм 

Тема 1. «Концептуальні засади міжнародного кримінального 

права». 

План лекції 

1.Поняття міжнародного злочину. Класифікація міжнародних 

злочинів.  

2.Злочини проти міжнародного миру (злочин агресії).  

3.Злочини проти безпеки людства (геноцид; злочини проти 

людяності; апартеїд; екоцид; незаконний обіг зброї масового 

знищення).  

4.Воєнні злочини (порушення законів та звичаїв війни; найманство).  

5.Поняття міжнародного тероризму.  

6.Спроби кодифікації міжнародних злочинів у міжнародних 

документах.  

7.Проект кодексу міжнародних злочинів. 
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ґрунтовніше 
дослідити правовий 

статус суб’єктів 
кримінально-
процесуальної 

діяльності, 
виокремити 

актуальні проблеми 
теорії і практики 

його вдосконалення 

в напрямку 
розширення та 

зміцнення гарантій 
реалізації, охорони і 

захисту їх 
процесуальних прав 

та законних 
інтересів. Це 

протегуватиме 
глибокому 
засвоєнню 

студентами вказаних 
теоретичних та 

правових положень і 
правильному їх 
застосуванню у 

практичній 

діяльності. 

Семінарське заняття №1 

1.Сучасні підходи до розуміння поняття злочину міжнародного 

характеру. 

2.Співвідношення понять «міжнародний злочин» та «злочин 

міжнародного характеру». 

3. Співвідношення понять «злочин міжнародного характеру» та 

«конвенційний злочин».  

4.Класифікація злочинів міжнародного характеру.  

5.Злочини міжнародного характеру проти прав і свобод особи. 

6.Економічні злочини міжнародного характеру 

(фальшивомонетництво, легалізація доходів, отриманих злочинним 

шляхом та ін.).  

7.Корупційні злочини міжнародного характеру.  

8.Злочини міжнародного характеру проти громадської безпеки.  

9.Екологічні злочини та злочини, вчинювані на континентальному 

шельфі та у виключній економічній зоні. 

10.Посягання на національно-культурну спадщину народів. 

Самостійна робота №1 

1.Поняття, принципи і організаційно-правові форми.  

2.Розуміти поняття і сутність міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності. 

3.Принципи міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності. 

4.Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у 

сфері правоохоронної діяльності. 

5. Роль міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності у справі протидії злочинності. 
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5 

 

Знати: 

поняття та 

принципи 
злочину за 

міжнародним 

кримінальним 
правом 

 

 

Вміти: 
Пояснити 

правове 

регулювання 
кримінальної 

роботи при 

встановленні 
складу злочину, 

виокремити 

сучасні підходи до 

розуміння 
поняття злочину 

міжнародного 

характеру, 
використовувати 

засоби та методи 

для встановлення 
понять 

Тема 2. Поняття злочину за міжнародним кримінальним правом. 

План лекції 

1.Сучасні підходи до розуміння поняття злочину міжнародного 

характеру. 

2. Співвідношення понять «міжнародний злочин» та «злочин 

міжнародного характеру». 

3.Співвідношення понять «злочин міжнародного характеру» та 

«конвенційний злочин».  

4.Класифікація злочинів міжнародного характеру.  

5.Злочини міжнародного характеру проти прав і свобод особи. 

6.Економічні злочини міжнародного характеру 

(фальшивомонетництво, легалізація доходів, отриманих злочинним 

шляхом та ін.).  

7.Корупційні злочини міжнародного характеру.  

8.Злочини міжнародного характеру проти громадської безпеки.  

9.Екологічні злочини та злочини, вчинювані на континентальному 

шельфі та у виключній економічній зоні. 

10. Посягання на національно-культурну спадщину народів. 

                               Семінарське заняття №2 

1.Поняття та ознаки злочину в міжнародному кримінальному праві.  

2.Види злочинів у міжнародному кримінальному праві. Поняття та 

особливості міжнародного злочину.  

3.Сутність злочину міжнародного характеру та його відмінність від 

міжнародного злочину.  

4.Склад злочину в міжнародному кримінальному праві. Особливості 
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міжнародний 

злочин» та 
«злочин 

міжнародного 

характеру», 

встановити 
співвідношення 

понять «злочин 

міжнародного 
характеру» та 

«конвенційний 

злочин, 
використовувати 

професійну 

аргументацію 

для донесення 
інформації, ідей, 

проблем та 

способів їх 
вирішення 

суб’єкта міжнародного злочину.  

5.Співвідношення понять «суб’єкт міжнародного злочину» та 

«суб’єкт відповідальності за міжнародний злочин».  

6.Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак міжнародного 

злочину 

7.Закінчений злочин в міжнародному кримінальному праві.  

8.Відповідальність за готування до міжнародного злочину та за замах 

на його вчинення.  

9.Поняття співучасті у злочині в міжнародному кримінальному праві. 

10. Класифікація і особливості форм співучасті та видів співучасників 

у злочині в міжнародному кримінальному праві.  

11.Особливості відповідальності співучасників у вчиненні 

міжнародного злочину. 

12.Співучасть держави у вчиненні міжнародного злочину. 

13.Характеристика обставин, що виключають відповідальність, у 

міжнародному кримінальному праві. 

Самостійна робота №2 

1.Загальна характеристика  прав людини як загальнолюдська 

цінність: поняття, ґенеза.  

2.Покоління прав людини. 

3. Ознаки прав людини та громадянина, їх класифікація. 

4.Універсальні міжнародно-правові документи у сфері прав людини. 

5.Міжнародно-правове регулювання прав людини на регіональному 

рівні.  

6.Міжнародні стандарти у сфері прав людини як основа 

правоохоронної діяльності.» 
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Знати: 
поняття та 

елементи складу 

міжнародних  

злочинів та 
злочинів 

міжнародного 

характеру 
 

Вміти: 

Абстрактно 
мислити та 

виокремлювати 

елементи складу 

злочину для 
встановлення 

кваліфікації та 

інкримінування 
діяння, 

визначати 

класифікацію і 
особливості 

форм співучасті 

та видів 

співучасників у 
злочині в 

міжнародному 

кримінальному 

Тема 3. «Міжнародні злочини та злочини міжнародного 

характеру». 

План лекції 

1.Поняття та ознаки злочину в міжнародному кримінальному праві.  

2.Види злочинів у міжнародному кримінальному праві. Поняття та 

особливості міжнародного злочину.  

3.Сутність злочину міжнародного характеру та його відмінність від 

міжнародного злочину.  

4.Склад злочину в міжнародному кримінальному праві. Особливості 

суб’єкта міжнародного злочину.  

5.Співвідношення понять «суб’єкт міжнародного злочину» та 

«суб’єкт відповідальності за міжнародний злочин».  

6.Особливості об’єктивних та суб’єктивних ознак міжнародного 

злочину 

7.Закінчений злочин в міжнародному кримінальному праві.  

8.Відповідальність за готування до міжнародного злочину та за замах 

на його вчинення.  

9.Поняття співучасті у злочині в міжнародному кримінальному праві. 

10. Класифікація і особливості форм співучасті та видів співучасників 

у злочині в міжнародному кримінальному праві.  

11.Особливості відповідальності співучасників у вчиненні 

міжнародного злочину. 

12. Співучасть держави у вчиненні міжнародного злочину. 

13.Характеристика обставин, що виключають відповідальність, у 

міжнародному кримінальному праві. 

Семінарське заняття №3 
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праві, 

характеризувати 
обставини, що 

виключають 

відповідальність, 

у міжнародному 
кримінальному 

праві 

1.Поняття та види джерел міжнародного кримінального права.  

2.Міжнародний договір як основне джерело міжнародного 

кримінального права. 

3.Види міжнародних договорів.  

4.Поняття ратифікації. Інші джерела міжнародного кримінального 

права.  

5.Проблема визнання національного законодавства джерелом 

міжнародного кримінального права.  

6.Дія норм міжнародного кримінального права в часі.  

7.Дія норм міжнародного кримінального права в просторі. 

                                            Самостійна робота №3 

1.Універсальні та регіональні стандарти щодо запобігання 

катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що 

принижують гідність, видам поводження чи покарання» 

2. Характеристика та виокремлення універсальних та регіональних 

стандартів щодо запобігання катуванням та іншим жорстоким, 

нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження 

чи покарання.  
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5 

Знати: 
основні 

принципи та 

настанови 
відповідальність 

та покарання у 

міжнародному 
кримінальному 

праві 

 

Вміти: 
пояснити 

правове 

регулювання 
відповідальності, 

керуючись 

міжнародними 
приписами, 

використовувати 

нормативні та 

правові акти, що 
регламентують 

дані відносини, 

вміти 
виокремити та 

виділити 

підстави 

кримінальної 
відповідальності, 

використовувати 

професійну 
аргументацію 

для донесення 

інформації, ідей, 
проблем та 

способів їх 

Тема 4. «Відповідальність та покарання у міжнародному 

кримінальному праві». 

План лекції 

1.Поняття відповідальності в міжнародному кримінальному праві.  

2.Принципи відповідальності за міжнародний злочин.  

3.Підстави відповідальності за міжнародний злочин. 

4. Диференціація відповідальності залежно від суб’єкта міжнародного 

злочину.  

5.Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів.  

6.Поняття та види покарання в міжнародному кримінальному праві.  

7.Особливості призначення покарання за міжнародним кримінальним 

правом. 

8. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання за міжнародним кримінальним правом.  

9.Особливості виконання окремих мір покарання за вироком 

Міжнародного кримінального суду.  

10.Проблема відповідальності юридичних осіб та держави в 

міжнародному кримінальному праві. 

Семінарське заняття №4. 

1.Поняття відповідальності в міжнародному кримінальному праві. 

2.Принципи відповідальності за міжнародний злочин.  

3.Підстави відповідальності за міжнародний злочин. 

4.Диференціація відповідальності залежно від суб’єкта міжнародного 

злочину.  

5.Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів.  

6.Поняття та види покарання в міжнародному кримінальному праві.  

7.Особливості призначення покарання за міжнародним кримінальним 

правом. 

8.Підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання 

за міжнародним кримінальним правом. 

9.Особливості виконання окремих мір покарання за вироком 

Міжнародного кримінального суду.  

10.Проблема відповідальності юридичних осіб та держави в 
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вирішення міжнародному кримінальному праві. 

Самостійна робота №4 

1.Основні напрями міжнародного співробітництва у боротьбі із 

транснаціональною злочинністю.  

2.Міжнародно-правовий механізм протидії транснаціональній 

злочинності. 

3. Організовані злочинні групи як основний суб'єкт скоєння 

транснаціональних злочинів.  

4.Національне законодавство та міжнародні договори, які регулюють 

питання попередження, розкриття та боротьби з транснаціональними 

злочинами.  

5.Діяльність ООН у координації міжнародного співробітництва у 

боротьбі із транснаціональною злочинністю.  

6. Апеляційний та касаційний розгляди» 
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             Знати: 

принципи та 
поняття 

міжнародно-

правове 

співробітництв
о в галузі 

кримінальної 

юстиції 
 

Вміти: 

Запобігати 
небезпечно не 

психологічному 

впливу та 

сприяти набуттю 
власного 

інформаційного 

імунітету, 
використовувати 

нормативні та 

правові акти, що 

регламентують 
міжнародні 

відносини, 

використовувати 
професійну 

аргументацію 

для донесення 
інформації, ідей, 

проблем та 

способів їх 

вирішення, 
свідомо та 

соціально-

відповідально 
діяти на основі 

етичних 

міркувань 

Тема 5. «Міжнародно-правове співробітництво в галузі 

кримінальної юстиції». 

План лекції 

1.Поняття та види джерел міжнародного кримінального права.  

2.Міжнародний договір як основне джерело міжнародного 

кримінального права. 

3.Види міжнародних договорів.  

4.Поняття ратифікації. Інші джерела міжнародного кримінального 

права.  

5.Проблема визнання національного законодавства джерелом 

міжнародного кримінального права.  

6.Дія норм міжнародного кримінального права в часі.  

7.Дія норм міжнародного кримінального права в просторі. 

Семінарське заняття №5 

1.Офіційні та неурядові міжнародні організації в боротьбі зі 

злочинністю. 

2.Діяльність ООН з організації співробітництва держав у сфері 

боротьби зі злочинністю. 

3.Сутність поняття «міжнародна правова допомога у кримінальних 

справах». 

4.Міжнародна правова допомога у кримінальних справах як предмет 

правового регулювання двосторонніх та багатосторонніх договорів.  

5.Форми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. 

Інтерпол. 

6.Стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва 

України у сфері боротьби зі злочинністю. 

7.Видача злочинців (екстрадиція) у міжнародному кримінальному 

праві. 

Самостійна робота №5 

1.Поняття міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності в рамках головних органів ООН.  

2.ООН. Програма ООН у галузі попередження злочинності і 

кримінального правосуддя.  

3.Спеціалізовані установи ООН у вирішенні питань боротьби зі 

злочинністю.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
Знати: 

напрями та 

Тема 6. «Міжнародна політика в сфері боротьби зі злочинністю: 

поняття, характеристика, структура».  

 

 



принципи 

міжнародної 
політики в сфері 

боротьби зі 

злочинністю, 

поняття, 
характеристику, 

структуру 

 
Вміти: 

Дотримуватися 

норм, які 
регулюють дану 

політику, робити 

науковий аналіз 

порівняль- 
ного характеру 

здійснення 

міжнародної 
діяльності в 

Україні та інших 

державах світу, 

використовувати 
нормативні та 

правові акти, що 

регламентують 
міжнародні 

відносини, 

використовувати 
професійну 

аргументацію 

для донесення 

інформації, ідей, 
проблем та 

способів їх 

вирішення 

План лекції 

1.Офіційні та неурядові міжнародні організації в боротьбі зі 

злочинністю. 

2.Діяльність ООН з організації співробітництва держав у сфері 

боротьби зі злочинністю.  

3.Сутність поняття «міжнародна правова допомога у кримінальних 

справах». 

4.Міжнародна правова допомога у кримінальних справах як предмет 

правового регулювання двосторонніх та багатосторонніх договорів.  

5.Форми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. 

Інтерпол. 

6.Стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва 

України у сфері боротьби зі злочинністю.  

7.Видача злочинців (екстрадиція) у міжнародному кримінальному 

праві. 

Семінарське заняття№6 

1.Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період 

між двома світовими війнами.  

2.Нюрнберзький міжнародний трибунал над головними воєнними 

злочинцями Другої світової війни. 

3.Токійський міжнародний воєнний трибунал.  

4.Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 

права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року.  

5.Міжнародний трибунал по Руанді.  

6.Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне. 

7.Юрисдикція сучасних міжнародних кримінальних судів і 

трибуналів 

8. Юрисдикція постійного Міжнародного кримінального суду, 

заснованого відповідно до Римського статуту. 

Самостійна робота №6 

1.Поняття і класифікація конфліктів, які загрожують міжнародному 

миру і безпеці.  

2.Роль жінок у діяльності Поліції ООН. 

3. Процедура розгортання операцій ООН з підтримання 

міжнародного миру і безпеки. 
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Знати: 

правовий статус 

офіційних та 

неурядових 
міжнародних 

організацій в 

боротьбі зі 
злочинністю 

 

 
Вміти: 

Знаходити 

відповідні норми у 

законодавстві 
України та 

міжєнародних 

законах, 

Тема 7. «Міжнародна кримінально-правова політика». 

План лекції 

1.Офіційні та неурядові міжнародні організації в боротьбі зі 

злочинністю.  

2.Сутність поняття «міжнародна правова допомога у кримінальних 

справах».  

3.Міжнародна правова допомога у кримінальних справах як предмет 

правового регулювання двосторонніх та багатосторонніх договорів.  

4.Форми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. 

Інтерпол.  

Семінарське заняття №7 

1.Офіційні та неурядові міжнародні організації в боротьбі зі 

злочинністю.  

2.Сутність поняття «міжнародна правова допомога у кримінальних 

справах».  
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використовувати 

нормативні та 
правові акти, що 

регламентують 

міжнародні 

відносини, 
використовувати 

професійну 

аргументацію для 
донесення 

відомостей, ідей, 

проблем та 
способів їх 

вирішення 

3.Міжнародна правова допомога у кримінальних справах як предмет 

правового регулювання двосторонніх та багатосторонніх договорів.  

4.Форми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. 

Інтерпол. 

Самостійна робота №7 

1.Поняття Інтерполу як центру міжнародного співробітництва у 

боротьбі зі злочинністю . 

2.Формування цілісного уявлення про діяльність Інтерполу як 

міжнародного центру з протидії злочинності. 

3.Визначення основних завдань, функцій і структури організації. 

3.З’ясування правових і організаційних основ взаємодії Інтерполу з 

міжнародними організаціями та окремими державами у протидії 

злочинності. 
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  Знати: 

напрями та 
принципи 

міжнародної 

кримінальної 

процесуальної 
політики 

 

Вміти: 
Дотримуватися 

правилміжнаро

дного 
суверенітету, 

робити 

науковий 

порівняльний 
аналіз 

здійснення 

міжнародної 
кримінальної 

процесуальної 

політики, 

використовуват
и нормативні та 

правові акти, 

що 
регламентують 

міжнародні 

відносини, 
використовуват

и професійну 

аргументацію 

для донесення 
понять, ідей, 

проблем та 

способів їх 
вирішення 

 

Тема 8. « Міжнародна кримінальна процесуальна політика». 

План лекції 

1.Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період 

між двома світовими війнами.  

2.Нюрнберзький міжнародний трибунал над головними воєнними 

злочинцями Другої світової війни.  

3.Токійський міжнародний воєнний трибунал. Міжнародний 

трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за 

серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, здійснені на 

території колишньої Югославії з 1991 року.  

4.Міжнародний трибунал по Руанді. Спеціальний суд по Сьєрра-

Леоне. Юрисдикція сучасних міжнародних кримінальних судів і 

трибуналів. 

5. Юрисдикція постійного Міжнародного кримінального суду, 

заснованого відповідно до Римського статуту.                                                

Семінарське заняття №8 

1.Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період 

між двома світовими війнами.  

2.Нюрнберзький міжнародний трибунал над головними воєнними 

злочинцями Другої світової війни.  

3.Токійський міжнародний воєнний трибунал. Міжнародний 

трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за 

серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, здійснені на 

території колишньої Югославії з 1991 року.  

4.Міжнародний трибунал по Руанді. Спеціальний суд по Сьєрра-

Леоне. Юрисдикція сучасних міжнародних кримінальних судів і 

трибуналів. 

5.Юрисдикція постійного Міжнародного кримінального суду, 

заснованого відповідно до Римського статуту. 

Самостійна робота №8 

1.Характеристика діяльності Європолу як регіональної міжнародної 

правоохоронної організації. 

2. Поняття про особливості і основні напрями діяльності Європолу. 

3. Роль і місце Європолу у справі міжнародного співробітництва у 

сфері правоохоронної діяльності.  

4.Міжнародно-правові та організаційні основи правоохоронної 

діяльності ОБСЄ. 

5.Діяльність Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 
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з’ясування ролі і місця ОБСЄ у справі міжнародного співробітництва 

у сфері правоохоронної діяльності та ознайомитися з напрямами 

співробітництва України з ОБСЄ.  

 
Знати: 

правовий 

статус 
виконавчих 

органів за 

міжнародними 

нормами 
Вміти: 

Практично 

застосовувати 
теоретичні 

знання для 

встановлення 
рішень, які 

підлягають 

виконанню за 

міжнародними 
нормами,знаход

ити відповідні 

принципи , які 
регулюють 

виконавчу 

діяльність 

Тема 9. «Міжнародна кримінально-виконавча політика». 

План лекції 

1.Поняття виконавчого міжнародного права. 

2.Структура та ієрархія виконавчих органів за міжнародними 

нормами. 

3.Рішення, які підлягають виконанню. 

4.Процедура виконання рішень судів. 

Семінарське заняття №9 

1.Поняття виконавчого міжнародного права. 

2.Структура та ієрархія виконавчих органів за міжнародними 

нормами. 

3.Рішення, які підлягають виконанню. 

4.Процедура виконання рішень судів.                       

Самостійна робота №9 

 1.Основні завдання та функції організації у протидії злочинності. 

2. Правова допомога у кримінальних справах як вид міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 

3.Сутність і принципи надання взаємної правової допомоги. 

4.Основні види і процедуру надання взаємної правової допомоги.  

5.Значення взаємної правової допомоги у справі міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності.  
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Знати: 

Основні 

положення 
кримінологічно

ї політики 

 
 

 

 
 

Вміти: 

абстрактно 

мислити, 
порівнювати 

історичні етапи 

розвитку 
міжнародної 

кримінологічно

ї політики, 
здійснювати 

науковий 

порівняльний 

аналіз, 
використовуват

и нормативно-

Тема 10. «Міжнародна кримінологічна політика».  

План лекції 

1.Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період 

між двома світовими війнами.  

2.Нюрнберзький міжнародний трибунал над головними воєнними 

злочинцями Другої світової війни. 

3.Токійський міжнародний воєнний трибунал.  

4.Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 

права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року.  

5.Міжнародний трибунал по Руанді.  

6.Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне. 

7.Юрисдикція сучасних міжнародних кримінальних судів і 

трибуналів 

8. Юрисдикція постійного Міжнародного кримінального суду, 

заснованого відповідно до Римського статуту. 

Семінарське заняття №10 

1.Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період 

між двома світовими війнами.  

2.Нюрнберзький міжнародний трибунал над головними воєнними 

злочинцями Другої світової війни. 

3. Токійський міжнародний воєнний трибунал.  

4.Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 

права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року.  

5.Міжнародний трибунал по Руанді.  

6.Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне. 
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правові акти, 

щзо регулюють 
їхню діяльність, 

використовуват

и професійну 

аргументацію 
для донесення 

інформації, 

ідей, проблем 
та способів їх 

вирішення 

7.Юрисдикція сучасних міжнародних кримінальних судів і 

трибуналів 

8. Юрисдикція постійного Міжнародного кримінального суду, 

заснованого відповідно до Римського статуту. 

Самостійна робота №10 

1.Сутність інституту видачі злочинців (екстрадиції). 

2.Міжнародно-правові основи здійснення видачі злочинців 

(екстрадиції), а також підстави для видачі і відмови у видачі 

злочинців. 

3. Значення видачі злочинців (екстрадиції) у здійсненні міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. 
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5. Система контролю та оцінювання 

Політика оцінювання 

 

Форми оцінювання студентів: 

Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру 

шляхом запровадження навчально-методичного інструментарію з 

використанням активних методів і технологій організації навчального 

процесу, зокрема: тестові завдання, задачі, доповіді, інші інтерактивні методи 

навчання. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті, за 

результатами виконання самостійних завдань, а також передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки студентів з кожної теми. 

Семестрову кількість балів формують бали отримані в процесі 

теоретичного засвоєння матеріалу, практичних занять та самостійної роботи 

впродовж семестру за накопичувальною сумою від 0 до 100 балів за всіма 

видами робіт, передбачених з даної дисципліни за темами (в тому числі 

враховуються результати тематичного тестування), а також бали за 

підсумковий модульний контроль. 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення 

результатів за період теоретичного навчання студентів на останньому за 

розкладом занятті. Основною формою підсумкового модульного контролю є 

контрольна робота. 

Оцінювання здійснюється за національною шкалою – «відміно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно» та за шкалою ЕСЕS. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно незадовільно 



 

Перескладання будь якого з видів оцінювання та контролю відбувається з дозволу 

викладача, який забезпечує дисципліну, згідно Положення про організацію освітнього 

процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» (http://bukuniver.edu.ua/wp-

content/themes/bukuniver/docs/poloszhennya_pro_osvitnii_proces.pdf) та Додатку 1 до 

Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Буковинський університет» 

(http://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/normatyvni_documents/dodatok_1_ 

do%20polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu.pdf). 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

Балів 

(екзамен) 

Сумарна 

к-ть 

балів Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10      

      10 

 

 

    100 

Мінімум 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Максимум  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 

 

Політика академічної доброчесності 

 
Студент повинен ознайомитися і дотримуватися Положення про забезпечення 

академічної доброчесності у ПВНЗ «Буковинський університет» 

(http://bukuniver.edu.ua/wp-content/themes/bukuniver/docs/polozhennia-pro-zabezpechennia-

akademichnoi-dobrochesnosti.pdf). Він повинен виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито 

обговорюватися в навчальних групах з викладачем.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових робіт та 

екзаменів заборонені. Користування мобільними пристроями допускається лише з дозволу 

викладача під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. Самостійні 

роботи у вигляді рефератів, доповідей, презентацій повинні мати коректні текстові 

посилання на використані інформаційні джерела. 

 

6. Рекомендована література 

Основна:  

1. Буняк В. С. Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право : наук.- 

практ. посіб. / В. С. Буняк ; [відп. ред. В. С. Ковальський]. Київ : Юрінком Інтер, 2020. 153 

с.  

2. Карвацька С. Б. Інтерпретація міжнародного права: доктрина і практика: 

монографія. Київ ; Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 503 с.  

1-34 F 



3. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності): 

підручник / [В. А. Гринчак та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т. Харків : 

Право, 2019. 437 с. 

 4. Філіппов С. О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і 

реалії України : монографія. Одеса : Фенікс, 2019. 450 с.  

5. Дідківська Г. В. Кримінологічна характеристика участі України в системі 

запобігання міжнародної злочинності: монографія. Вінниця : ТВОРИ, 2019. 355 с.  

 

Допоміжна:  

1. Антонович М. Міжнародне право: навч. посіб.: рекомендовано МОН України / М. 

Антонович. – Київ: Юрінком Інтер, 2011. – 382 с. 

2. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: наук.-

практ. посібник. – Харків: Основа, 2003. – 324 с.  

3. Буроменський М.В. Міжнародне право: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 

336 c. 

4. Матвієнко В.М. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність: навч. 

посіб. / В.М. Матвієнко, А.П. Сапсай. – Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 287 с. 

5. «Міжнародне право: словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд, Л.А. 

Філяніна]; за заг. ред. Т.Л.Сироїд. – Х.: Юрайт. 2014. – 404 с. 

6. Міжнародні організації: Навч. посібник: Рекомендовано МОН України / В.В. 

Ковалевський, Ю.Г. Козак, С.Г. Грищенко та ін.. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.  

7. Міжнародні організації: навч. посіб.: Рекомендовано МОН України / О.С. Кучик, 

І.Р. Суховолець, А.Б. Стельмах та ін.. – К.: Знання, 2007. – 749 с. 

8. Міжнародні організації: Навч. посібник: Рекомендовано МОН України / За ред. 

Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, З. Кутайні. – К.: Центр учб. літ., 2007. – 440 с.  

9. Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів 

при підтриманні правопорядку: документально-джерелознавчий довідник для 

співробітників правоохорон. органів (міліції) / упоряд.: Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, 

І.Г. Кириченко. – К.: Ін Юре, 2002. – 128 с. 

10. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у сфері боротьби зі 

злочинністю з використанням можливостей Інтерполу та Європолу: наук.-метод. рек. / 

уклад.: Д.В. Галкін, Т.М. Малиновська, І.О. Святокум. – Харків: ХНУВС, 2016. – 38 с. 

11. Некрасов В.А. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі 

злочинами: навч. посіб.: рекомендовано МОН України / В.А. Некрасов, В.Б. Смелік, С.Є. 

Житняк. – К.:  КНТ: Скіф, 2008. – 164 с. 

12. Старжинський В.С. Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції: 

Навч. посібник /  В.С. Старжинський, С.В. Старжинський, П.В. Хотенець. – Х.: Бурун 

Книга, 2006. – 112 с. 

13. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / В.Е. Теліпко, А.С. 

Овчаренко; за заг. ред. В.Е. Теліпко. – К.: Центр учб. літ., 2010. – 608 с.  

14. Теличкин А.А. Управление Гражданской полицией ООН: Монография / Под 

общ. ред.  

А.М. Бандурки. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 425 c. 

15. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Харьков: Консум. 

Университет  внутренних дел, 1999. – 528 c. 

16. Управління миротворчою правоохоронною діяльністю: глосарій / Уклад. О.О. 

Теличкін; за  заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: «Основа», 2002. – 120 c. 

17. Холмс П. Найкращі зразки міжнародної практики боротьби з торгівлею людьми: 

Метод. рекомендації для співробітників правоохорон. органів України з питань виявлення, 

розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. – К.: Міжнар. орг. з 

міграції, 2003. – 210 с. 

 



Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського 

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог національних 

бібліотек та інформаційних центрів України 

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних 

бібліотек країн світу 

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних 

бібліотек України 

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних текстів 

6. http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp= 30 - 

енциклопедії та словники 

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека 

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, юридичні) 

9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база данихх НБУ ім. 

В.І.Вернадського (включаючи юридичні науки) 

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науковоінформаційні ресурси НБУ 

ім. В.І.Вернадського 

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека 

Князева). 

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна) 

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна) 

14. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна студентська 

бібліотека юридичних ресурсів 

15. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста 

16. http://court.gov.ua/ - судова влада 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо.  

 

 

З ОПП «Право» ОС магістр 

детальніше можна ознайомитися за посиланням: 

http://bukuniver.edu.ua/university/faculties-and-departments/faculty-of-

law/educational-process/programs/opp-magister-law/ 

  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної 

дисципліни 

 

http://bukuniver.edu.ua/university/faculties-and-departments/faculty-of-law/educational-process/programs/opp-magister-law/
http://bukuniver.edu.ua/university/faculties-and-departments/faculty-of-law/educational-process/programs/opp-magister-law/

