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Викладач

Лекції, семінарські заняття, консультації: Налуцишин Володимир Вікторович,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та
процесу
(http://www.univer.km.ua/index.php/profile/nalutsyshyn-volodymyr-viktorovych).
Досвід науково-педагогічної діяльності – 6 років, досвід практичної роботи за
спеціальністю – 1,5 роки.

Контактна
інформація та
науковий
профіль
викладача

Електронна адреса: v.nalutsyshyn@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5161-4219
LinkedIn: www.linkedin.com/in/володимир-налуцишин-9839111a1
Academia.edu: https://independent.academia.edu/VolodymyrNalutsyshyn
Google
Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=RBVRFycAAAAJ

Інформаційні
ресурси

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php

Консультації

Цілі та
особливості
навчальної
дисципліни

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська, 57,
ауд. за розкладом:
вівторок з 15.00 до 16.00.
Онлайн консультації: електронною поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00.
Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом.
Опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі
злочинністю» спрямована на надання студентам комплексного уявлення про
становлення і розвиток міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі
злочинністю, ознайомлення їх з основними положеннями міжнародноправових договорів, звичаями та рішеннями міжнародних судових установ у
цій сфері регулювання, доктринами провідних вчених-міжнародників,
засадами діяльності міжнародних кримінальних судів, принципами
юрисдикції та правової допомоги у кримінальних справах, а також
сучасними тенденціями у цій галузі. Предметом навчальної дисципліни є
система міжнародно-правових норм і принципів, що регулюють
співробітництво держав у трьох напрямах: боротьби з міжнародними
злочинами, боротьби з транснаціональними злочинами та правової
допомоги у кримінальних справах.

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувачі мають
можливість сформувати такі компетентності:
ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
Програмні
компетентності, ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
які здобуваються діяльності;
під час вивчення ЗК-4. Навички спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і
письмово;
навчальної
ЗК-6. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
дисципліни
професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та
обґрунтовувати прийняті рішення;
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ЗК-7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті;
СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації
міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види
міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та
міжнародній політиці;
СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики
держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої
політики, принципи організації системи зовнішньої політики та
функціонування інститутів зовнішньої політики;
СК-3. Здатність захищати національні інтереси власної держави за
допомогою міжнародно-правових інструментів;
СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію
явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм;
СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань
міжнародного права, національного права України та інших держав;
визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або
зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації;
СК-9. Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з
міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій
тощо, — аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й
супровідну документацію українською й іноземними мовами;
СК-11. Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному
середовищі (українською та іноземною (іноземними) мовою (мовами));
СК-13. Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ,
прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права;
СК-14. Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми
та принципи в національній правовій системі.

Результати
навчання

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
ПРН-9. Здатність вільно спілкуватися державною та іноземною мовою (з
числа офіційних мов ЄС та/або держав ОЕСР) як усно, так і письмово,
правильно вживаючи правничу термінологію;
ПРН-10. Уміння передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання
міжнародного договору або вчинення іншої̈ дії дипломатичного або
міжнародно-правового
характеру,
прийняття
внутрішньодержавних
нормативно-правових актів.;
ПРН-12. Здатність на професійному рівні брати участь у фахових дискусіях
із міжнародно-правових і загально юридичних питань; поважати опонентів
та їхню позицію;
ПРН-13. Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародноправових явищ і процесів;
ПРН-15. Уміння готувати проекти необхідних актів в рамках реалізації норм
міжнародного і національного права відповідно до правового висновку,
зробленого в різних правових ситуаціях;
ПРН-16. Здатність надавати консультації̈ щодо можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів на національному і міжнародному рівнях у різних
правових ситуаціях;
ПРН-17. Уміння визначати історичний̆ контекст формування державних та
правових інститутів, ухвалення актів національного законодавства, права
ЄС та міжнародного права;
ПРН-18. Здатність здійснювати юридичний̆ супровід основних видів
міжнародної̈ співпраці та зовнішньоекономічних операцій̆;
ПРН-19. Здатність здійснювати юридичної̈ експертизи проектів нормативно-
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правових актів на предмет їх відповідності діючому законодавству,
міжнародним договорам України та міжнародному праву загалом.
Місце дисципліни
в логічній схемі
(Передреквізити і
постреквізити
навчальної
дисципліни)

Курс навчання – 4-й, семестр – 8-й.
Тип дисципліни – вибіркова.
Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями
навчальних дисциплін: Кримінальне право, Порівняльне кримінальне право
і процес; Основи прокурорської діяльності; Основи кримінального процесу.

3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи – 50 годин,
Обсяг навчальної лекційних – 20 годин, семінарських – 20 годин.
Орієнтовне тижневе навантаження студента аудиторною роботою –
дисципліни
3 години, самостійною роботою – 5 годин.
Форма навчання Денна форма навчання
Мова викладання Англійська
Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації,
Формат вивчення
залік.
навчальної
Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,
дисципліни
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.
Години
(лек. / сем. /
СРС)

2/2/5

2/2/5

Зміст навчальної
дисципліни та
організація
поточного та
підсумкового
контролю

2/2/5

2/2/5

2/2/5

Тема

Методи навчання та
форми поточного
контролю

Становлення та
розвиток
міжнародного
співробітництва в
сфері боротьби зі
злочинністю
Сучасні тенденції та
напрями
співробітництва
держав у сфері
боротьби з
міжнародною
злочинністю
Основи
міжнародного
співробітництва в
боротьбі зі
злочинами
міжнародного
характеру
Основи
міжнародного
співробітництва в
боротьбі з
транснаціональними
злочинами
Видача осіб, які
вчинили злочини, і
передача
засуджених для
відбування
покарання
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Максимальна
кількість балів

Тестові завдання,
дискусійні питання,
індивідуальні завдання,
бліц-опитування

Лекція – 1,25
Семінарське
заняття – 4
СРС – 2,5

Тестові завдання,
дискусійні питання,
ситуаційні завдання
(кейси),
індивідуальні завдання

Лекція – 1,25
Семінарське
заняття – 4
СРС – 2,5

Тестові завдання,
дискусійні питання,
ситуаційні завдання
(кейси),
індивідуальні завдання

Лекція – 1,25
Семінарське
заняття – 4
СРС – 2,5

Тестові завдання,
дискусійні питання,
ситуаційні завдання
(кейси),
індивідуальні завдання

Лекція – 1,25
Семінарське
заняття – 4
СРС – 2,5

Тестові завдання,
дискусійні питання,
ситуаційні завдання
(кейси),
індивідуальні завдання

Лекція – 1,25
Семінарське
заняття – 4
СРС – 2,5

4 / 4 / 10

2/ 2 / 5

4 / 4 / 10

Діяльність
міжнародних
організацій щодо
боротьби
зі злочинністю
Міжнародне
співробітництво у
сфері забезпечення
виконання судового
рішення
Міжнародні
стандарти у сфері
кримінального
правосуддя
і виконання
кримінальних
покарань

Тестові завдання,
дискусійні питання,
ситуаційні завдання
(кейси),
індивідуальні завдання
Тестові завдання,
дискусійні питання,
ситуаційні завдання
(кейси),
індивідуальні завдання
Тестові завдання,
дискусійні питання,
ситуаційні завдання
(кейси),
індивідуальні завдання

Лекція – 2,5
Семінарське
заняття – 8
СРС – 2,5
Лекція – 1,25
Семінарське
заняття – 4
СРС – 2,5
Лекція – 2,5
Семінарське
заняття – 8
СРС – 2,5

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення
балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах
навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі
злочинністю»
в
електронній
бібліотеці
університету
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php))
Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних
матеріалах дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі
злочинністю»
в
електронній
бібліотеці
університету
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)
Залік усно-письмовий. Структура екзаменаційного білету включає:
- 2 теоретичних питання;
- 1 тестове питання.
У випадку дистанційного проведення заліку за рішенням кафедри структура
екзаменаційного білету може бути змінена.

Рекомендовані
джерела для
вивчення
навчальної
дисципліни

1. Верле Г. Принципы международного уголовного права: учеб. / Г. Верле. –
Одесса: Феникс; М.: Транслит, 2011. – 910 с.
2. Волженкина В. М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в
сфере международного сотрудничества / В. М. Волженкина. – М., 2003.
3. Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право / Л. В.
Иногамова-Хегай. – СПб., 2003.
4. Лукашук И. И. Международное уголовное право: учеб. / И. И. Лукашук,
А. В. Наумов. – М.: Спарк, 1999. – 287 с.
5. Международное уголовное право: учеб. пособие / под общ. ред. В. Н.
Кудрявцева. – М.: Наука, 1999. – 264 с.
6. Cassese A. International Criminal Law / A. Cassese. – Oxford University Press,
2003. – 528 p.
7. Cryer R. An Introduction to International Criminal Law and Procedure / R.
Cryer, H. Friman, D. Robinson, E. Wilmshurst. – Cambridge University Press,
2007. – 522 р.
8. Schabas W.A. An Introduction to the International Criminal Court / W.A.
Schabas. – Cambridge University Press, 2001. – 406 p.
9. Налуцишин В. В. До питання об’єкта невиконання судового рішення.
Університетські наукові записки. 2015. № 1 (53). С. 216–220.
10.Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового
рішення за законодавством Латвії, Литви та Естонії. Науковий вісник
Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.
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2016. Вип. № 2. С. 296–301.
11.Налуцишин В. В. Історико-правовий аспект розвитку кримінального
законодавства за невиконання судового рішення на українських землях.
Університетські наукові записки. 2016. № 2 (58). С. 182–192.
12.Налуцишин В. В. Об’єкт невиконання судового рішення за
законодавством України та держав Європейського Союзу. Вісник Асоціації
кримінального права України. 2017. № 1(8). С. 140–162.
13.Налуцишин В. В. Покарання за невиконання судового рішення за
законодавством держав Європейського Союзу. Юридичний науковий
електронний журнал. 2017. Випуск № 5. С. 156–161. URL:
http://lsej.org.ua/5_2017/42.pdf
14.Налуцишин В. В. Об’єктивна сторона невиконання судового рішення за
законодавством держав Європейського Союзу. Альманах міжнародного
права. 2018. Випуск № 19. С. 74.
15.Налуцишин В. В. До питання кваліфікуючих ознак невиконання судового
рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу.
JURNALUL JURIDIC NAŢIONAL: TEORIE ŞI PRACTICĂ. 2018. № 2. С.
134–138.
16.Nalutsyshyn Volodymyr. REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR
NON-ENFORCEMENT OF A JUDICIAL ACT UNDER THE LEGISLATION
OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES/ Регламентація кримінальноправової відповідальності за невиконання судового акту за законодавством
держав Європейського Союзу/ Scientific journal «EUROPEAN SCIENCE»,
4/2019. – 126 с. (С.68-73)
Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у
Політика щодо
порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у
дедлайнів та
ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол
здобуття балів за
№14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17
пропущені заняття
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158).

Критерії
оцінювання

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене
рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію
наказом
від
06.06.2017
р.
№
279/17
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158).
2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої
діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті
управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf).

Можливість
визнання
результатів
неформальної
освіти

Студенту визнаються результати участі у: курсах, вебінарах, круглих столах,
інших заходах за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у
порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу.

Політика
академічної
доброчесності

Розділ
«Академічна
доброчесність»
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

Політика
врегулювання
конфліктів

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27
травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. №
201/20 (http://www.univer.km.ua/)
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на

сайті

Університету

1) під час аудиторних занять, консультацій.
2) за допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної
Зворотній зв’язок
дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в
університеті.

_______________________________________
Обліковий обсяг – 0,35 ум.др.арк.
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