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Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — сформувати у здобувачів 

вищої освіти комплексне уявлення роботи координаційних та 

правоохоронних міжнародних організацій, відповідних органів 

іноземних держав, основним завданням яких є міжнародна співпраця 

для запобігання і розслідування злочинів транснаціонального 

характеру.  

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної  

діяльності;  

ЗК-4. Навички спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово; 

ЗК-6. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та  

обґрунтовувати прийняті рішення; 

ЗК-7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

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 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

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 міжнародно-

правових 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 історичний ̆ 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 операцій;̆ 

ПРН-19. Здатність здійснювати юридичної̈ експертизи проектів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності діючому 

законодавству, міжнародним договорам України та міжнародному 

праву загалом. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва в 

сфері боротьби зі злочинністю 



Тема 2. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва в 

сфері боротьби зі злочинністю 

Тема 3. Основи міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинами 

міжнародного характеру 

Тема 4. Основи міжнародного співробітництва в боротьбі з 

транснаціональними злочинами 

Тема 5. Видача осіб, які вчинили злочини, і передача засуджених для 

відбування покарання 

Тема 6. Діяльність міжнародних організацій щодо боротьби зі 

злочинністю 

Тема 7. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення виконання 

судового рішення 

Тема 8. Міжнародні стандарти у сфері кримінального правосуддя і 

виконання кримінальних покарань 

 

 


