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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Опис навчальної дисципліни
Назва
навчальної
дисципліни

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
International cooperation during criminal proceedings

Освітня
програма

Програма з підготовки магістра
– 081 «Розслідування злочинів проти
особи», «Розслідування економічних та корупційних злочинів»

Рівень вищої освіти
Магістерський

Форма
навчання
денна

Тип

Курс

Обов’язкова

1, 2

Сем
естр
2-3

Обсяг,
кредитів/год.
4/120

Короткий
опис
предметної
сфери

дослідження та оцінка розвитку міжнародного співробітництва у
кримінальному судочинстві; встановлення змісту окремих
процесуальних форм міжнародного співробітництва; вивчення
процесуального порядку реалізації окремих процесуальних форм
міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні
відповідно
до
діючого
кримінального
процесуального
законодавства України.

Викладач
навчальної
дисципліни

Підгородинська Анастасія Вікторівна
лектор,
Доцент кафедри кримінального процесу,доцент , кандидат юридичних наук
Фонтанська дор.,23 к.105
контактний телефон: 0487198762
контактна електронна адреса: anastasiiapodgorodinskaa@gmail.com

Мова
викладання

українська

Передумови

кримінальний процес

Постреквізит
и

Є підґрунтям вивчення навчальної дисципліни «Використання практики
Європейського суду з прав людини при здійсненні кримінального
провадження»
2. Структура навчальної дисципліни
Види навантаження

год.

Кількість кредитів/год
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:

4
60

 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 семінарські заняття, год.
 лабораторні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 контрольні роботи, к-сть/год.

30
30
60
-




індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік

Мета
навчальної
дисципліни

Сим
вол
РН

60

3. Мета і завдання навчальної дисципліни
зʼясувати правову природу, напрями та форми міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні та питань, що входять до
нього.

Результати навчання дисципліни
Посилан
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни
ня на
студент буде здатним продемонструвати такі
символ
результати навчання:
ПРН

1

досліджувати методологічні основи й правову
природу міжнародного співробітництва у
кримінальному провадженні

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК06,
ПРНА05

2

Встановлювати, досліджувати теоретичні
питання щодо змісту окремих процесуальних
форм міжнародного співробітництва

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК06,
ПРНА05

3

Встановлювати, обговорювати питання щодо
процесуального порядку реалізації окремих
форм міжнародного співробітництва

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА05

4

визначати
та обговорювати тенденції
розвитку міжнародного співробітництва у
кримінальному провадженні

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА05

5

визначати, виявляти, створювати підходи
щодо усунення протиріч у кримінальному

ПРНК01,
ПРНК04,

Методи
Методи
викладан
оцінювання
ня і
досягнення
навчання
РН
Лекція,
практичне
заняття,
самостійн
Поточне
е
оцінювання
навчання,
консульта
ції
викладача
Лекція,
практичне
заняття,
самостійн
Поточне
е
оцінювання
навчання,
консульта
ції
викладача
Лекція,
практичне
Поточне
заняття,
оцінювання,
самостійн
огляд аналізу
е
літератури та
навчання,
матеріалів
консульта
практики
ції
викладача
Лекція,
практичне
заняття,
самостійн
Поточне
е
оцінювання
навчання,
консульта
ції
викладача
Лекція,
Поточне
практичне оцінювання

процесуальному законодавстві під
надання міжнародної правової допомоги

6

час

аналізувати
кримінальне
процесуальне
законодавство та юридичну практику щодо
виникнення колізій та прогалин, пропонувати
шляхи їх удосконалення

Шифр
програмно
го РН
ПРНК01

ПРНК04

ПРНК06

ПРНК07

ПРНА01

ПРНА04

ПРНА05

ПРНП02

ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА05

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА05

заняття,
самостійн
е
навчання,
консульта
ції
викладача
Лекція,
практичне
Поточне
заняття,
оцінювання,
самостійн
огляд аналізу
е
літератури та
навчання,
матеріалів
консульта
практики
ції
викладача

Зв’язок з програмними результатами навчання
Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні
результати навчання:
демонструвати розуміння загальнотеоретичних принципів права (верховенства
права, законності, демократизму, пропорційності тощо) та знання про теорії
права для обґрунтування практичних завдань галузі спеціалізації та
врегулювання конкретних прикладних питань
демонструвати системні знання норм та принципів галузей права та
законодавства, організації та структури юридичної діяльності, окремих
правових систем і традицій
екстраполювати наявну практику роботи національних судових та
правоохоронних органів, окремих міжнародних інституцій, а також рішень
Європейського суду з прав людини, задля забезпечення судово-прокурорської,
правозахисної та правоохоронної діяльності
здійснювати системно-структурний аналіз нормативно-правових актів та
змін, що до них вносяться з виявленням прогалин та колізій чинного
вітчизняного законодавства, міжнародно-правових актів;
здійснювати системний аналіз правозастосовчої практики для виявлення
проблем реалізації діючого законодавства;
формулювати власну внутрішньо цілісну, логічну й обґрунтовану позицію на
основі максимально повного опрацювання джерельної бази нормативного та
доктринального характеру
ініціативно приймати обґрунтовані самостійні рішення, що виникають в ході
аналізу відповідних матеріалів (оперативно-розшукових справ, кримінального
провадження) задля забезпечення судово-прокурорської, правозахисної та
правоохоронної діяльності
вивчати, аналізувати й оцінювати різні види інформації задля забезпечення
судово-прокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності,
ґрунтуючись на наявному позитивному досвіді протидії злочинній діяльності,
як України, так і країн ближнього і дальнього зарубіжжя
самостійно приймати рішення та забезпечувати їх юридичне оформлення під
час кримінально-процесуальної, криміналістичної, превентивної, кримінальновиконавчої діяльності з визнанням рівня власної відповідальності
Формування та розвиток компетентностей

Посилання
на шифр
комп-сті

К302
К303

К 305

КФ303

КФК01

КФК03

КФК04
КФП01

КФП02

Технологія
навчання
дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у
студентів компетентностей:

Знання: критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних галузей
Уміння: розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог
Комунікація: зрозуміле і неоднозначне донесення власних висновків, а також
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються
поглиблені ґрунтовні знання про систему права та законодавства, механізми
правового регулювання в обсязі, необхідному для освоєння професійних
дисциплін, що визначають конкретну область діяльності юриста, їх
взаємозв'язки в цілісній системі знань і значення для здійснення професійної
діяльності у сфері кримінальної юстиції
професійне використання термінологічного апарату теорії права та
системи юридичних наук відповідно до конкретних галузей права, а також
володіння понятійним апаратом і концептами юридичної логіки;
використання необхідного програмного забезпечення й електронних
ресурсів – з огляду на потребу моніторингу динаміки оновлення нормативної
бази, пошуку й опрацювання значних масивів нормативних актів та
доктринальної літератури, а також підготовки юридичних висновків та інших
матеріалів доктринального характеру
використання наукових положень теорії та практики кримінальної
юстиції в практичній діяльності
орієнтування в нормативній базі, розрізнення джерел права із
врахуванням їх юридичної сили та ієрархії, вирішення проблеми конкуренції
норм законодавства із тлумаченням та застосовуванням законів та інших
нормативно-правових актів
юридично обґрунтована кваліфікація фактів та обставин; встановлення
фактів правопорушень, причин та умов виникнення, можливостей
віктимологічної профілактики, визначення міри та виду відповідальності,
застосовування необхідних засобів щодо захисту та поновлення порушених
прав
без застосування електронного навчання і дистанційних освітніх технологій
(аудиторне навчання)
4. Програма та тематичний план навчальної дисципліни

Програма
навчальної
дисципліни
Лекційні заняття
Символ
одиниці
змісту
Тема 1.

Опис змісту навчання (теми)
Загальна характеристика міжнародного співробітництва
у кримінальному провадженні

Посилання
на РН
дисципліни
ПРНК01,
ПРНК04,

год.
4

Міжнародна правова допомога як форма міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні
Тема 2.

Видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення
(екстрадиція) як форма міжнародного співробітництва у
кримінальному провадженні
Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.
Тема 6

Передача (перейняття) кримінального провадження
як
форма
міжнародного
співробітництва
кримінальному провадженні

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав
як
форма
міжнародного
співробітництва
у
кримінальному провадженні

Тема 8.

4

4

4

4

4

Передача засуджених осіб як форма міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні

Тема 7.

у

ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07,
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,

Організація роботи прокурора щодо міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні

Організація роботи судів щодо міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні

ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,

2

2

Тема 9.

ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,

Особливості співробітництва у кримінальних
провадженнях на рівні ЄС

2

Практичні заняття
Символ
одиниці
змісту

Опис змісту навчання (теми)

Загальна характеристика міжнародного співробітництва
у кримінальному провадженні
Тема 1.

Міжнародна правова допомога як форма міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні
Тема 2.

Міжнародна правова допомога як форма міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні
Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Передача (перейняття) кримінального провадження
як
форма
міжнародного
співробітництва
кримінальному провадженні

у

Визнання та виконання вироків судів іноземних держав
як
форма
міжнародного
співробітництва
у
кримінальному провадженні

Посилання
на РН
дисципліни
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07

год.

4

4

4

4

4

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Передача засуджених осіб як форма міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні

Організація роботи прокурора щодо міжнародного

Організація роботи судів щодо міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні

Особливості співробітництва у кримінальних
провадженнях на рівні ЄС

ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02

ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,

4

2

2

2

ПРНП02

Самостійна робота
Символ
одиниці
змісту

Опис змісту навчання (наприклад, теми або види
навчальної активності)

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів

Список
основних
джерел

Посилання
на РН
дисципліни
ПРНК01,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,

год.
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6. Контрольні заходи
Методи
діагностики
знань
(контролю)

Усне та письмове опитування

Схема нарахування балів (складові оцінювання результатів навчання)
% підсумкової
Групове чи
Посилання
оцінки або
індивідуальне
Пункт оцінки
на РН
максимальна
оцінювання
дисципліни
оцінка в балах
Поточний контроль, разом, у т.ч.:
ПРНК02,
ПРНК04,
ПРНК05,
індивідуальне
ПРНК06,
 Усне опитування
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,

індивідуальне

 Письмове опитування

ПРНП02
ПРНК02,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:

індивідуальне

 письмова компонента

 усна компонента

Разом за дисципліну

ПРНК02,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02,
ПРНК02,
ПРНК04,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07
ПРНА01,
ПРНА05,
ПРНП02

100

7. Інші застереження щодо вивчення навчальної дисципліни

Вимоги
викладача:

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє
ознайомлення з рекомендованою літературою, правовими джерелами та
судовою практикою є необхідною умовою.

Припущення
основних
проблем,
Вивчення значної кількості наукової літератури та нормативно-правових
пов'язаних з актів, практики ЄСПЛ
реалізацією
курсу

