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1. Вступ
1. 1. Ціль та завдання навчальної дисципліни.
Ціль навчальної дисципліни

«Міжнародне співробітництво під час

кримінального провадження» полягає у поглибленні й конкретизації знань з питань
здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;
опануванні науковими підходами щодо системного вирішення дискусійних
теоретико-прикладних питань, що пов’язані із міжнародним співробітництвом під
час кримінального провадження; набутті навичок вільної орієнтації у системі
національного та міжнародного законодавства, що регулює порядок надання

міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні та навичок щодо
здійснення його окремих форм.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни відповідно до її знаннєвої
компоненти і дидактичної структури є:
- поглиблене вивчення норм національного кримінального процесуального
законодавства в частині правового регулювання порядку здійснення міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження;
- ознайомлення з міжнародними двосторонніми чи багатосторонніми
договорами

з

питань

надання

міжнародної

правової

допомоги

під

час

кримінального провадження;
-

усвідомлення механізму міжнародних зносин компетентних державних

органів під час здійснення міжнародного співробітництва у кримінальному
провадженні;
- набуття навичок узагальнення практики Європейського суду з прав людини,
виокремлення його правових позицій та застосування її при прийнятті рішень під
час реалізації різних форм міжнародного співробітництва;
- набуття навичок здійснення аналізу комплексного нормативно-правового
регулювання питань здійснення міжнародного співроібтництва у кримінальному
провадженні та застосування методів герменевтики з метою усунення колізій,
прогалин, неузгодженостей у правовому регулюванні;
- опанування технологією прийняття кримінальних процесуальних рішень та
складання

процесуальних

документів

під

час

здійснення

міжнародного

співробітництва у кримінальному провадженні.
1.2. Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної
програми:
а)

навчальна

дисципліна

кримінального провадження»

«Міжнародне

належить

співробітництво

під

час

до циклу кримінально – правових

дисциплін;
б) при вивченні дисципліни «Міжнародне співробітництво під час

кримінального провадження» використовуються знання, отримані

з наступних

дисциплін: «Теорія держави і права», «Логіка», «Юридична деонтологія»,
«Кримінальний

процес»,

«Кримінальне

право»,

«Конституційне

право»,

«Криміналістика», «Міжнародне право», «Практикум зі складання процесуальних
документів

у

кримінальному

провадженні»,

«Досудове

розслідування

кримінальних правопорушень», «Теорія і практика кримінального процесуального
доказування»;
в) основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватись при
вивченні таких дисциплін: «Теорія і практика обґрунтування рішень у
кримінальному провадженні»; «Забезпечення прав особи у кримінальному
провадженні»; «Забезпечення права на справедливий суд у кримінальному
провадженні».
Предметні компетентності здобувача вищої освіти, сформовані в
результаті освоєння навчальної дисципліни:
ПК – 1. Знання особливостей правового регулювання процедури здійснення
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
ПК – 2. Знання та розуміння термінології, що вживається у сфері
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
ПК – 3. Знання та розуміння міжнародно-правових стандартів та механізмів
забезпечення загальновизнаних норм і принципів міжнародного права у контексті
захисту

прав

людини,

вміння

їх

застосовувати

під

час

міжнародного

співробітництва у кримінальному провадженні.
ПК – 4. Знання та розуміння прецедентної практики Європейського суду з
прав людини у сфері міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження, уміння використовувати правові позиції у правозастосовній
діяльності.
ПК – 5. Уміння правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального
процесуального законодавства, що регулюють порядок здійснення міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження, з урахуванням надбань
сучасної юридичної техніки та герменевтики.

ПК – 6. Знання науково-практичних проблем, що виникають під час
міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства, розуміння
основних доктринальних і практичних підходів до їх вирішення.
ПК – 7. Знання та розуміння принципів міжнародного співробітництва та
особливостей їх застосування під час здійснення кримінального провадження.
ПК – 8. Розуміти та аналізувати етапи розвитку теоретичних, законодавчих та
практичних аспектів міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження.
ПК – 9. Знання та розуміння специфіки окремих форм міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження.
ПК – 10. Знання сутності та порядку надання міжнародної правової допомоги
при проведенні процесуальних дій.
ПК – 11. Знання порядку виконання запиту про міжнародну правову
допомогу на території України та підстав відмови у його виконанні.
ПК – 12. Знання та розуміння процедури проведення процесуальних дій в
рамках надання міжнародної правової допомоги, які потребують спеціального
дозволу.
ПК – 13. Знання процедури оскарження рішень, дій, бездіяльності органів
державної влади, їх посадових чи службових осіб, пов’язаних із наданням
міжнародної правової допомоги на території України.
ПК – 14. Знання особливостей процесуального статусу суб’єктів надання
міжнародної правової допомоги у сфері кримінального судочинства.
ПК – 15. Знання та розуміння механізмів забезпечення прав особи при
наданні міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.
ПК – 16. Знання та розуміння підстав і порядку видачі особи, яка вчинила
кримінальне правопорушення (екстрадиції), та відмови у її видачі (екстрадиції).
ПК – 17. Знання умов та порядку перейняття кримінального провадження від
компетентних органів іноземних держав та підстав, що унеможливлюють таке
перейняття.
ПК – 18. Знання та розуміння умов, порядку та наслідків передання

кримінального провадження компетентному органу іншої держави.
ПК – 19. Знання і розуміння процедури визнання та виконання вироків судів
іноземних держав та міжнародних судових установ.
ПК – 20. Знання умов, підстав і порядку передачі засуджених осіб та їх
прийняття для відбування покарання.
ПК – 21. Знання порядку вирішення питання про передачу осіб, засуджених
судами України, для відбування покарання в іноземних державах.
ПК – 22. Знання особливостей правового статусу міжнародних організацій,
що функціонують у сфері боротьби зі злочинністю та здійснюють співробітництво
у правоохоронній сфері.
ПК – 23. Знати та розуміти організацію роботи прокуратури та судів щодо
міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.
ПК – 24. Знання та розуміння механізму вирішення юридичних колізій у
правовому

регулюванні

кримінальних

процесуальних

відносин

у

сфері

міжнародного співробітництва.
ПК – 25. Здатність формувати власну правову позицію, аргументувати та
доказово її репрезентувати.
У результаті освоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти
повинен демонструвати наступні результати навчання:
РНС НД– 1.1. Демонструвати знання особливостей та перспектив розвитку
правового регулювання процедури здійснення міжнародного співробітництва під
час кримінального провадження.
РНС НД – 1.2. Демонструвати знання генези міжнародного співробітництва
під

час

кримінального

провадження

та

періодизації

історії

міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.
РНС НД – 1.3. Демонструвати знання та розуміння термінології, що
вживається у сфері міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження.
РНС НД – 1.4. Демонструвати знання та розуміння міжнародно-правових
стандартів та механізмів забезпечення загальновизнаних норм і принципів

міжнародного права у контексті захисту прав людини, вміння їх застосовувати під
час міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.
РНС НД – 1.5. Демонструвати знання та розуміння прецедентної практики
Європейського суду з прав людини у сфері міжнародного співробітництва під час
кримінального

провадження,

уміння

використовувати

правові

позиції

у

правозастосовній діяльності.
РНС НД – 1.6. Здатність продемонструвати знання та розуміння принципів
міжнародного співробітництва та особливостей їх застосування під час здійснення
кримінального провадження.
РНС НД – 1.7. Здатність розуміти та аналізувати детермінанти розвитку
теоретичних, законодавчих та практичних аспектів міжнародного співробітництва
під час кримінального провадження.
РНС НД – 1.8. Демонструвати знання та розуміння специфіки окремих форм
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
РНС НД – 2.1.Демонструвати знання сутності та порядку надання
міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.
РНС НД – 2.2. Здатність продемонструвати знання та розуміння механізмів
забезпечення прав особи при наданні міжнародної правової допомоги у
кримінальному провадженні.
РНС НД – 2.3. Демонструвати знання процедури оскарження дій, рішень,
бездіяльності органів державної влади, їх посадових чи службових осіб, пов’язаних
із наданням міжнародної правової допомоги.
РНС НД – 2.4. Демонстрування знання особливостей процесуального статусу
суб’єктів надання міжнародної правової допомоги у сфері кримінального
судочинства.
РНС НД – 2.5. Демонструвати знання щодо юридичної сили доказів,
отриманих під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальному
провадженні.
РНС НД – 2.6. Здатність продемонструвати знання та розуміння засад,
підстав і порядку видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

(екстрадиції), а також підстав і порядку відмови у видачі (екстрадиції).
РНС НД – 2.7. Демонструвати розуміння ролі двосторонніх, багатосторонніх
договорівта міжнародно-правових актів при здійсненні видачі особи, яка вчинила
кримінальне правопорушення (екстрадиції).
РНС НД – 2.8. Продемонструвати знання та розуміння нормативного змісту
процесуальних гарантій захисту прав особи, щодо якої вирішується питання про
видачу (екстрадицію).
РНС НД – 2.9. Демонструвати знання підстав і порядку застосування до
затриманої особи тимчасового та екстрадиційного арешту.
РНС НД – 3.1. Демонструвати знання умов та порядку перейняття
кримінального провадження від компетентних органів іноземних держав.
РНС НД – 3.2. Демонструвати знання та розуміння умов, порядку та
наслідків передання кримінального провадження компетентному органу іншої
держави.
РНС НД – 3.3. Продемонструвати знання і розуміння процедури визнання та
виконання вироків судів іноземних держав та міжнародних судових установ.
РНС НД – 3.4. Здатність продемонструвати знання умов, підстав і порядку
передачі засуджених осіб та їх прийняття для відбування покарання.
РНС НД – 3.5. Демонструвати знання порядку вирішення питання про
передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних
державах.
РНС НД – 3.6. Розуміти організацію роботи прокурора щодо міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні.
РНС НД – 3.7. Розуміти організацію роботи суду щодо міжнародного
співробітництва у кримінальному провадженні.
РНС НД – 3.8. Демонструвати знання особливостей правового статусу
міжнародних організацій, що функціонують у сфері боротьби зі злочинністю та
здійснюють співробітництво у правоохоронній сфері.2. Опис навчальної
дисципліни
Курс

Рівень освіти, галузь знань,

Дидактична структура

спеціальність
Кількість кредитів ЕКТС: Рівень освіти –
2,0
другий (магістерський)
Кількість модулів: 3

Галузь знань – 08 «Право»

Загальна кількість годин:
30

Спеціальність –081 «Право»

навчальної дисципліни
Варіативна
Модуль 1
Лекції: 1
Практичні заняття: 2
Самостійна робота: 8
Модуль 2
Лекції: 2
Практичні заняття: 4
Самостійна робота: 12
Модуль 3
Лекції: 2
Практичні заняття: 4
Самостійна робота: 12
Види контролю:
поточний контроль

3. Зміст програми навчальної дисципліни
Модуль 1. Загальні положення міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження
Поняття

та

сутність

міжнародного

співробітництва

під

час

кримінального провадження.
Предмет навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження».

Змістовно-логічний взаємозв’язок навчальної

дисципліни «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» з
навчальними дисциплінами «Кримінальний процес», «Кримінальне право»,
«Конституційне право», «Криміналістика», «Міжнародне право».
Поняття, сутність та ознаки міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження.
Співвідношення понять «міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження»,

«міжнародно-правова

допомога»,

«міжнародна

співпраця

у

кримінальному провадженні».
Генеза міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства.
Періодизація

історії

міжнародного

співробітництва

у

сфері

боротьби

зі

злочинністю. Міжнародне співробітництво в період із давніх часів до 18 століття.
Міжнародне співробітництво в галузі боротьби зі злочинністю в епоху
абсолютизму: XVIII – початок XIX століття. Міжнародне співробітництво у

кримінальних провадженнях в період із початку XIX – початок XX століття.
Міжнародне співробітництво в сфері боротьби зі злочинністю у XX столітті: 1919 –
1945 та 1945 – 1990 роки. Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження на стику XX – XXI століть, сучасний стан та перспективи розвитку
правового регулювання.
Транснаціональна злочинність, міжнародний тероризм, кіберзлочинність,
корупція як сучасні виклики, що обумовлюють необхідність удосконалення
правового регулювання та форм міжнародного співробітництва.
Правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження.

Особливості

нормативного

регулювання

міжнародного

співробітництва під час кримінального провадження. Класифікація нормативноправових актів, що регулюють міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження. Міжнародні багатосторонні та двосторонні

договори у сфері

міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Угода про
асоціацію

між

Україною,

з

однієї

сторони,

та

Європейським

Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони (Розділ ІІІ. Юстиція. Свобода. Безпека.). Міжвідомчі договори про
міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Міжнародно-правові стандарти та прецедентна практика Європейського суду
з прав людини щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні
та дотримання прав осіб, що залучаються до сфери міжнародного співробітництва
під час кримінального провадження.
Конституційно-правові основи міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження. Нормативно-правові акти України, які складають
правову основу міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Принципи

міжнародного

співробітництва

під

час

кримінального

провадження.
Поняття принципів міжнародного співробітництва (суверенна рівність
держав, визнання та дотримання прав і свобод людини і громадянина,
незастосування сили або загрози застосування сили, невтручання у внутрішні

справи, недоторканність кордонів, територіальна цілісність, мирне врегулювання
суперечок,

pactasuntservanda)

та

їх

застосування

під

час

міжнародного

співробітництва у сфері кримінального судочинства.
Принципи, зафіксовані в міжнародних договорах України про надання
правової допомоги під час кримінального провадження (законність, добровільність
співробітництва, дотримання суверенітету і безпеки договірних країн, забезпечення
правового захисту учасників процесу на території договірних країн, пріоритет
національних інтересів, дотримання учасниками договірних відносин прав і
інтересів третіх країн, взаємність у виконанні запитів за відсутності міжнародного
договору).
Загальні засади кримінального провадження та особливості їх реалізації під
час міжнародного співробітництва.
Форми

міжнародного

співробітництва,

передбачені

національним

законодавством. Поняття, види та загальна характеристика форм міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження: міжнародна правова
допомога у кримінальному провадженні; видача осіб (екстрадиція); перейняття
кримінального провадження; визнання та виконання вироків іноземних судів та
передача засуджених осіб.
Модуль 2. Міжнародна правова допомога під час проведення процесуальних
дій та видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиція)
Поняття, обсяг та порядок надання міжнародної правової допомоги під час
проведення процесуальних дій.
Уповноважені (центральні) органи та компетентні органи як суб’єкти
надання міжнародної правової допомоги. Центральний орган України під час
надання міжнародної правової допомоги. Міжвідомче співробітництво в рамках
надання міжнародної правової допомоги. Дипломатичні представництва та
консульські установи в механізмі надання міжнародної правової допомоги.
Інтерпол та Євроюст як суб'єкти надання міжнародної правової допомоги.
Запит про міжнародну правову допомогу, його зміст та форма. Додатки до
запиту. Особливості вимог до запиту у випадках проведення процесуальних дій, які

потребують спеціального дозволу. Погодження запиту із прокурором. Порядок
розгляду запиту уповноваженим (центральним) органом. Повідомлення про
результат розгляду запиту уповноваженим (центральним) органом. Наслідки
виконання запиту в іноземній державі. Допустимість доказів, отриманих під час
надання міжнародної правової допомоги.
Порядок надання міжнародної правової допомоги під час кримінального
провадження уповноваженим (центральним) органом. Розгляд запиту іноземного
компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Прийняття рішення
стосовно надання міжнародної правової допомоги уповноваженим (центральним)
органом. Випадки прийняття рішення за запитом виключно центральним органом
України.

Підстави

відмови

(відкладення)

виконання

запиту

іноземного

компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання
запиту

(доручення)

про

міжнародну

правову

допомогу

уповноваженим

(центральним) органом на території України. Порядок виконання процесуальних
дій, які потребують спеціального дозволу.
компетентних

органів

запитуючої

Особливості участі представника

держави

при

проведенні

за

запитом

процесуальних дій. Завершення процедури надання міжнародної правової
допомоги.
Порядок вручення документів від компетентного органу іноземної держави.
Тимчасова передача особи для участі у проведенні процесуальних дій під час
надання міжнародної правової допомоги. Гарантії прав, свобод і законних інтересів
особи, яка тимчасово передана.
Проведення допиту в режимі відео- або телефонної конференції під час
надання міжнародної правової допомоги: випадки, учасники, процесуальний
порядок.
Розшук, арешт і конфіскація майна на підставі запиту про міжнародну
правову допомогу.
Особливості контрольованої поставки як процесуальної дії в рамках надання
міжнародної правової допомоги.
Особливості здійснення прикордонного переслідування.

Порядок виклику особи, яка перебуває за межами країни, для участі у
процесуальних діях в рамках міжнародної правової допомоги. Гарантії прав,
свобод і законних інтересів особи, яка викликається для участі у процесуальних
діях на території України.
Підстави, порядок створення та правові основи діяльності спільних слідчих
груп.
Оскарження дій, рішень, бездіяльності органів державної влади, їх посадових
чи службових осіб, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги, як
гарантія захисту прав осіб, які залучені до міжнародного співробітництва.
Відшкодування завданої шкоди та витрат, пов’язаних із наданням міжнародної
правової допомоги на території України.
Поняття і порядок видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення
(екстрадиція).
Особливості нормативного регулювання видачі (екстрадиції): конституційноправові та міжнародно-правові основи.
Європейська конвенція про видачу правопорушників, Додатковий та Другий
додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників.
Юридичні та фактичні підстави здійснення екстрадиції. Засади здійснення
екстрадиції

у

Європейській

конвенції

про

видачу

правопорушників:

«nonbisinidem»,правило adhoc та інші.
Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції), його
повноваження.

Порядок

підготовки

документів

та

направлення

запитів.

Клопотання про видачу особи в Україну: вимоги до форми та змісту; додатки до
клопотання. Порядок та строк направлення клопотання про видачу особи.
Права особи, видача якої запитується. Межі кримінальної відповідальності
виданої особи. Участь захисника, законного представника, перекладача в процедурі
видачі (екстрадиції) особи.
Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за
межами України.
Тимчасовий арешт: строк тимчасового арешту; порядок розгляду клопотання

прокурора про застосування тимчасового арешту; рішення слідчого судді за
результатами розгляду клопотання прокурора про застосування тимчасового
арешту, порядок їх апеляційного оскарження.
Екстрадиційний арешт: строк екстрадиційного арешту; порядок розгляду
клопотання прокурора про застосування екстрадиційного арешту; рішення слідчого
судді за результатами розгляду клопотання прокурора про застосування
екстрадиційного арешту, порядок їх апеляційного оскарження. Застосування
запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, для забезпечення
видачі особи на запит іноземної держави; наслідки його порушення. Припинення
тимчасового арешту або запобіжного заходу. Зарахування строку тримання виданої
особи під вартою.
Спрощений порядок видачі осіб з України
Підстави відмови в екстрадиції. Громадянство як підстава відмови у видачі
особи. Гарантії особи, якій надано статус біженця, особи, яка потребує додаткового
захисту, або якій надано тимчасовий захист в Україні, при вирішенні питання про
видачу.
Порядок оскарження рішення про видачу (екстрадицію) особи.
Підстави відстрочки передачі особи. Фактична передача особи.
Витрати, пов’язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній
державі.
Модуль 3. Кримінальне провадження у порядку перейняття. визнання та
виконання вироків іноземних судів та передача засуджених осіб. Організація
роботи

прокурора

та

суду

щодо

міжнародного

співробітництва

у

кримінальному провадженні. Співробітництво у правоохоронній сфері.
Особливості кримінального провадження в порядку перейняття.
Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах.
Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних
держав. Клопотання компетентних органів інших держав про перейняття
кримінального провадження. Порядок розгляду клопотання про перейняття
кримінального

провадження.

Неможливість

перейняття

кримінального

провадження.
Порядок здійснення кримінального провадження, що перейняте від іншої
держави.
Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному
органу іншої держави. Зміст та форма клопотання про передання кримінального
провадження іншій державі. Наслідки передання кримінального провадження
компетентному органу іншої держави.
Тримання під вартою особи до отримання запиту про перейняття
кримінального провадження.
Визнання та виконання вироків іноземних судів.
Форма та зміст запиту уповноваженого (центрального) органу іноземної
держави про виконання вироку суду іноземної держави. Порядок розгляду запиту
про виконання вироку суду іноземної держави. Особливості виконання в Україні
вироків судів іноземних держав, ухвалених заочно.
Передача засуджених осіб.
Конвенція про передачу засуджених осіб та Додатковий протокол до неї.
Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для
відбування покарання.
Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання.
Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами
України, для відбування покарання в іноземних державах. Повідомлення про
заміну або скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави.
Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України,
засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні.
Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у
відповідність із законодавством України.
Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи.
Повідомлення про зміну або скасування вироку суду іншої держави.
Витрати, пов’язані з передачею засудженої особи.
Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.

Міжнародні організації, що функціонують у сфері боротьби зі злочинністю;
співробітництво у правоохоронній сфері.
Організація Об'єднаних Націй як організація у сфері боротьби зі
злочинністю. Генеральна Асамблея ООН та ЕКОСОР. Комісія з попередження
злочинності та кримінального правосуддя як функціональний орган ЕКОСОР: її
функції. Спеціалізовані заклади ООН у сфері попередження злочинності.
Євроюст. Інтерпол. Європол. Бюро по координації боротьби з організованою
злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території СНД. Їх
компетенція та функції.
Статут Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу. Цілі та
принципи діяльності Інтерполу. Структура Міжнародної організації кримінальної
поліції (Інтерпол): Генеральна асамблея, Виконавчий комітет, Генеральний
секретаріат, Національне центральне бюро, Радники. Структура Генерального
секретаріату: Кабінет Генерального секретаря, Служба безпеки та відділи (їх
підвідділи).
Робочий апарат Національного центрального бюро в Україні (Укрбюро
Інтерполу в Україні). Структура, завдання та функції Укрбюро Інтерполу в
Україні. Радники Укрбюро Інтерполу в Україні.
Міжнародний розшук фізичних осіб каналами Інтерполу. Повноваження
НЦБ Інтерполу при міжнародному розшуку осіб. Підстава та порядок
міжнародного розшуку осіб за запитом правоохоронного органу, надісланого до
НЦБ Інтерполу в Україні. Вимоги до запитів НЦБ Інтерполу про міжнародний
розшук осіб.
Порядок використання можливостей Інтерполу та особливості взаємодії
НЦБ Інтерполу в Україні з правоохоронними органами зарубіжних держав під
час вжиття оперативно-розшукових заходів та слідчих дій з окремих категорій
кримінальних правопорушень.
Створення

Європейського

поліцейського

відомства

(Європол).

Відмінність у принципах, структурі, повноваженнях та напрямах діяльності
Європолу в порівнянні з Інтерполом.

Канали комунікації під час співробітництва у правоохоронній сфері для
обміну оперативною (даними, які можуть бути корисні при роботі з
конкретними злочинами, злочинцями або злочинними групами) і загальною
інформацією (дані по злочинним мережам, тенденціям і схемам незаконної
торгівлі). Регіональні і субрегіональні бази даних.
Створення спільних слідчих груп. Організації спільних розслідувань.
Роль та функції офіцерів зв'язку взаємодії в правоохоронній сфері з органами
охорони

правопорядку і

урядовими

установами

приймаючої держави.

Дипломатичні місії іноземних держав, що мають таких представників в Україні.
Місії України за кордоном, у яких задіяні вітчизняні офіцери зв’язку.
4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
Формами організації освітнього процесу під час викладання навчальної
дисципліни є навчальні заняття; самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи.
Видами навчальних занять під час викладання навчальної дисципліни є
лекції;

практичні

заняття,

семінарське

заняття,

індивідувальне

заняття,

консультації.
4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти
Змістом та призначенням самостійної роботи студентів є:
- опанування знаннями з навчальної дисципліни,
- набуття навичків розв’язання практичних завдань,
- усвідомлення тенденцій розвитку юридичної науки з питань міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження.
Форми самостійної роботи студентів:
1. виконання домашніх завдань;
2. робота в інформаційних мережах;
3. есе за вузькоспеціальною проблематикою;
4. створення портфоліо начального курсу та його презентація;
5. розробка кейсів;

6. підготовка колекцій документів, матеріалів тощо;
7. підготовка тематичних презентацій;
8. підготовка та публікація наукових статей, тез тощо;
9. написання рефератів;
10. анотування правових позицій Європейського суду з прав людини;
11. переклад рішень Європейського суду з прав людини;
12. узагальнення правозастосовної практики;
13. вирішення тестів.
4.3. Освітні технології та методи навчання
Освітні технології, які застосовуються під час викладання навчальної
дисципліни:
- проблемне навчання,
аудіо-візуальні

-

технології

(презентації;

демонстрування

навчальних

фільмів).
Методи навчання, що застосовуються під час викладання навчальної
дисципліни:
-

традиційні:

розповідь-пояснення,

вирішення

кейсів,

тестування,

узагальнення, складання процесуальних документів.
- інноваційні: прес-конференція, відео-конференція, дискусія, гра-практикум,
ілюстрація, демонстрація.
4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості
сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни
Видами поточного контролю знань студентів є: колоквіум та розв’язання
практичних завдань.
Підсумки педагогічного контролю проставляються в відомості і є підставою
для заліку. Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного контролю не
виконав план навчальної дисципліни, то він залік не отримує.
4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни
 Нормативно-правові акти.
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховн. Ради України

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: 13.04.2012 р. № 4651-VI.
Відомості Верховної Ради України . 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88.
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6. Загальна декларація прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
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7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
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Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_047.
10. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від
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Режим

доступу
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12. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну
допомогу у кримінальних справах від 8.11.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_518.
13. Конвенція ООН про статус біженців від 28.07.1951 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011.
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15. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_096.
16. Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього від
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:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_034.
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:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_341.
25. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних
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zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_087.
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–

Режим
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32. Інструкція
можливостей

НЦБ
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попередженні,
наказом

МВС,

органами

розкритті
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33.
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1. Вступ
13.1. Цілі та завдання навчальної дисципліни.
Метою навчальної дисципліни «Етика судді, прокурора, слідчого» є системне
вивчення вихідних теоретичних положень, що стосуються морально-етичних
аспектів професійної діяльності суддів, прокурорів та слідчих. Вона передбачає
опанування студентами глибокими і всебічними знаннями щодо основних
принципів професійної етики судді, прокурора та слідчого, вимог до їхньої
поведінки під час виконання службових обов’язків та поза службою, а також
з’ясування нормативного матеріалу, який регулює ці питання, активізацію
аналітичної діяльності студентів у цій сфері, вироблення вмінь самостійного
аналізу та тлумачення законодавства у сфері професійної етики судді, прокурора та
слідчого, проведення науково-дослідницької роботи, а також практичних навичок.
Для досягнення цієї мети необхідним є вирішення наступних завдань
навчальної дисципліни:
- вивчення актуальних проблем професійної юридичної етики та напрямів
сучасних наукових досліджень у цій галузі;
- формування у студентів уявлення про зміст професійної етики судді,
прокурора та слідчого, а також стійких морально-етичних настанов, необхідних
для майбутньої професійної діяльності;
- визначення прикладних проблем додержання суддями, прокурорами та
слідчими правил професійної етики та поведінки;
- навчання студентів правилам поведінки в типових практичних ситуаціях,
що виникають у професійній діяльності судді, прокурора, слідчого.
Так, на підставі конкретних ситуаційних фабул, які пропонуються студентам
у ході практичних занять, передбачається вироблення у них практичних навичок
відповідних реакцій на конкретні події, які можуть мати місце у професійній
діяльності судді, прокурора та слідчого, вмінь обрання конкретної моделі
поведінки,

що

відповідатиме

вимогам

морально-етичного

висуваються до представників відповідних юридичних професій.

характеру,

які

13.2. Місце навчальної дисципліни в структурі освітньо-професійної
програми

Навчальна дисципліна «Етика судді, прокурора, слідчого» належить до
дисциплін практично-професіонального циклу.
Вивчення даної дисципліни базується на наступних дисциплінах: «Судове
право» (вивчає засади судової влади, систему судоустрою та статус суддів); «Основи
прокурорської діяльності» (дає студентам загальні знання про організацію і
діяльність органів прокуратури, правовий статус прокурорів); «Кримінальний
процес» (вивчає статус і повноваження судді, прокурора та слідчого при реалізації
покладених на них функцій, що здійснюються у кримінальному провадженні);
«Криміналістика» (визначає вихідні положення тактики і методики досудового
розслідування як сфери діяльності слідчого, процесуального керівництва з боку
прокурора та судового контролю з боку слідчого судді); «Юридична етика» (вивчає
вимоги та правила професійної поведінки юристів) та ін.
Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при
подальшому вивченні наступних навчальних курсів: «Організація діяльності
прокуратури» (поглиблює і розвиває знання щодо організаційних аспектів роботи
прокуратури,
провадженні»

зокрема

роботи

(розглядає

із

кадрами);

процесуальні

«Прокурор

аспекти

у

діяльності

кримінальному
прокурорів

у

кримінальному провадженні); «Служба в органах прокуратури» (поглиблено вивчає
правовий статус прокурорів та питання кадрового забезпечення прокуратури);
«Сторона обвинувачення і слідчий суддя: основи процесуальної взаємодії» (вивчає
проблеми процесуальної та організаційної взаємодії між суддями, прокурорами та
слідчими у кримінальному провадженні) та ін.
13.3. Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти
Предметні компетентності здобувача вищої освіти, сформовані в
результаті освоєння навчальної дисципліни:

В результаті опанування положеннями навчальної дисципліни студент має
оволодіти такими компетенціями:
ПК – 1.

Розуміти загальні поняття і значення етики судді, прокурора та

слідчого.
ПК – 2.

Знати практично орієнтоване визначення цілей професійної етики

судді, прокурора і слідчого.
ПК – 3.

Усвідомлювати характерні ознаки етики судді, прокурора та

слідчого.
ПК – 4.

Опанувати специфікою практичної реалізації етичних правил у

професійній діяльності судді, прокурора та слідчого.
ПК – 5.

Володіти критеріями оцінювання етичності діяльності суддів,

прокурорів та слідчих.
ПК – 6.

Знати вимоги до професійної поведінки судді, прокурора та

слідчого.
ПК – 7.

Вільно орієнтуватися у системі нормативно-правових актів щодо

етики судді, прокурора та слідчого.
ПК – 8.

Розбиратися у системі правил професійної поведінки судді,

прокурора та слідчого, правильно тлумачити та застосовувати їх при вирішенні
практичних ситуацій.
ПК – 9.

Продукувати нові ідеї щодо застосування етичних правил у

діяльності судді, прокурора та слідчого.
ПК – 10.

Оцінювати та узагальнювати інформацію щодо додержання

суддями, прокурорами та слідчими професійної етики за різними напрямами їх
діяльності.
ПК – 11.

Прогнозувати тенденції впровадження у роботу судді, прокурора

та слідчого інноваційних методик діяльності з точки зору додержання професійної
етики.
ПК – 12.

Володіти навичками роботи з нормативно-правовими актами,

науковою літературою і аналітичними матеріалами.
ПК – 13.

Мати навички аналізу і узагальнення матеріалів судової,

прокурорської та слідчої практики.
ПК – 14.

Моделювати систему процесуальних дій, у яких бере участь

суддя, прокурор, слідчий, а також юридично-фактичний склад відповідних
відносин.
ПК – 15.

Прогнозувати типові тактичні ситуації у межах окремих

предметних ділянок судової, прокурорської та слідчої діяльності.
ПК – 16.

Володіти навичками уникнення типових ситуаційних юридичних

помилок та порушень правил професійної етики при реалізації повноважень суддів,
прокурорів та слідчих.
ПК – 17.

Надавати кваліфіковані поради і консультації з питань етики

судді, прокурора, слідчого.
ПК – 18.

Володіти

формально-церемоніальними

аспектами

ритуалу

судочинства з точки зору додержання професійної етики суддями, прокурорами та
слідчими.
Експлікація загальних і професійних компетентностей визначається в карті
предметних компетентностей (Додаток 1)
13.4. Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти (результати
навчання для програми навчальної дисципліни.
В результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти
повинен демонструвати наступні результати навчання:
РНС НД – 1. Демонструвати знання і розуміння місця юридичної етики в
системі сучасних юридичних наук та в сучасному наукознавстві.
РНС НД – 2. Здатність продемонструвати знання й розуміння проблематики
глобалізації та формування сучасних правових систем у зв’язку із етикою судді,
прокурора та слідчого.
РНС НД – 3. Проаналізувати детермінанти розвитку етики судді, прокурора
та слідчого.
РНС НД – 4. Проаналізувати методологічні аспекти взаємодії юридичної

науки і юридичної практики на прикладі професійної етики судді, прокурора і
слідчого.
РНС НД – 5. Інтерпретувати феномен юридичної практики як об'єкта
науково-правових досліджень етики судді, прокурора та слідчого.
РНС НД – 6. Здатність продемонструвати уміння формулювати нові гіпотези
та наукові проблеми в галузі етики судді, прокурора та слідчого.
РНС НД – 7. Обирати належні напрями й відповідні методи для дослідження
проблем етики судді, прокурора та слідчого.
РНС

НД

–

8.

Доводити

епістемологічну

правомірність

висунення

теоретичних альтернатив при проведенні наукових досліджень етики судді,
прокурора та слідчого.
РНС НД – 9. Проаналізувати особливості інноваційної діяльності та
інноваційного менеджменту у сфері етики судді, прокурора та слідчого.
РНС НД – 10. Визначати індикатори етичності практичної діяльності судді,
прокурора та слідчого.
РНС НД – 11. Здатність продемонструвати знання та розуміння прикладних
аспектів правової герменевтики щодо етики судді, прокурора та слідчого.
РНС НД – 12. Застосовувати інноваційні технології та спеціальні знання у
практичній діяльності судді, прокурора та слідчого.
РНС НД – 13. Проаналізувати феномен публічного регулювання в контексті
епістемології та методології правових досліджень та юридичних практик судді,
прокурорів та слідчих.
РНС НД – 14. Проаналізувати феномен конституціоналізації правових основ
етики судді, прокурора та слідчого.
РНС НД – 15. Проаналізувати обумовленість девіацій у практичній
діяльності суддів, прокурорів та слідчих.
РНС НД – 16. Здійснювати правовий комплаенс в межах професійних
обовʼязків суддів, прокурорів та слідчих.
РНС НД – 17. Здатність продемонструвати знання й розуміння діяти
відповідно до вимог юридичної деонтології у професійній діяльності суддів,

прокурорів та слідчих.
РНС

НД

–

18.

Використовувати

міжнародні

стандарти

діяльності

прокуратури, у тому числі рішення Європейського суду з прав людини, у
практичній діяльності судді, прокурора та слідчого.
Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів
навчання за спеціальністю і спеціалізацією освітньо-професійної програми
визначається

в

карті

результатів

навчання,

сформульованих

у

термінах

компетентностей (Додаток 2).
13.5. Модуляризація компетентнісно-орієнтованої програми навчальної
дисципліни.
Експлікація модуляризації компетентнісно-орієнтованої програми навчальної
дисципліни визначається у матриці зв’язків між модулями навчальної дисципліни,
результатами навчання та предметними компетентностями (Додаток 3).

2. Опис навчальної дисципліни
Курс
Кількість кредитів ЕКТС: 2

Рівень освіти, галузь
знань, спеціальність
Рівень освіти –
другий (магістерський)

Кількість модулів: 2
Галузь знань – 08 «Право»
Загальна кількість годин: 90
Спеціальність –081 «Право»
Тижневих годин: 2-4

Дидактична структура
навчальної дисципліни
Обовязкова
Модуль 1.
Лекції: 6 год
Практичні заняття: 6 год
Самостійна робота: 30 год
Модуль 2
Лекції: 8 год
Практичні заняття: 10 год
Самостійна робота: 30 год
Види контролю:
поточний контроль;
підсумковий контроль знань
(залік
за
результатами
практичних занять)

3. Зміст програми навчальної дисципліни
Модуль 1. Загальні положення професійної етики судді, прокурора і
слідчого
Зміст і значення професійної етики судової та правоохоронної діяльності.
Поняття та ознаки етики. Співвідношення етики та професійної етики. Поняття та
ознаки професійної етики. Складові професійної етики. Види професійної етики.
Значення професійної етики судді, прокурора, слідчого. Зв'язок між додержанням
правил професійної етики та рівнем суспільної довіри до інститутів суду,
прокуратури, інших правоохоронних органів. Поняття та значення гарантій
додержання професійної етики судді, прокурора, слідчого. Види гарантій
додержання професійної етики судді, прокурора, слідчого. Дисциплінарна
відповідальність в системі гарантій професійної етики.
Міжнародні стандарти етики судді, прокурора, слідчого. Поняття та ознаки
міжнародних стандартів. Міжнародні стандарти етики судді, прокурора та слідчого
в системі міжнародних стандартів. Розвиток міжнародних стандартів етики судді,
прокурора та слідчого. Класифікація міжнародних стандартів етики судді,
прокурора та слідчого. Значення міжнародних стандартів етики судді, прокурора та
слідчого. Втілення міжнародних стандартів етики судді, прокурора та слідчого у
національне законодавство України. Джерела міжнародних стандартів етики судді,
їх система та характеристика. Міжнародні стандарти етики прокурора: джерела,
система та зміст. Джерела та зміст міжнародних стандартів етики слідчого.
Контроль за додержанням міжнародних стандартів етики судді, прокурора та
слідчого.
Модуль 2. Особливості професійної етики судді, прокурора та слідчого
Етика судді. Правовий статус суддів в Україні. Поняття і ознаки суддівської

етики. Значення суддівської етики. Правове регулювання суддівської етики в
Україні. Загальні положення суддівської етики. Етика поведінки судді під час
здійснення правосуддя. Етика позасудової поведінки судді. Механізм контролю за
додержанням суддею правил професійної етики. Відповідальність за порушення
суддею етичних вимог.
Етика прокурора. Поняття і ознаки професійної етики прокурора.
Професійна етика як складова правового статусу прокурора. Основні ділові та
моральні якості, якими повинен володіти прокурор. Значення професійної етики
прокурора. Правове регулювання професійної етики прокурора. Основні принципи
професійної етики та поведінки прокурора. Етичні вимоги до поведінки прокурора.
Правила внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин прокурорів. Етика службової
поведінки

прокурора.

Вимоги

до

позаслужбової

поведінки

прокурора.

Відповідальність за порушення прокурором норм професійної етики.
Етика слідчого. Поняття і ознаки етики слідчого. Значення професійної
етики слідчого. Єдність і диференціація професійної етики слідчого. Загальні
засади професійної етики слідчого. Особливості професійної етики слідчих різних
правоохоронних органів. Особливості професійної етики слідчих Національної
поліції. Особливості професійної етики слідчих Служби безпеки України.
Особливості професійної етики слідчих органу, що здійснює контроль за
додержанням податкового законодавства. Особливості професійної етики слідчих
Державного бюро розслідувань. Особливості професійної етики детективів
Національного антикорупційного бюро України.
4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
Навчальні заняття:
- лекції;
- практичні заняття
Самостійна підготовка.

4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти
Самостійна робота полягає в додатковому поглибленому опрацюванні
студентами окремих питань навчальної дисципліни. Необхідно самостійно
ознайомитись, критично осмислити та зробити висновки з рекомендованого
наукового матеріалу.
Формами самостійної роботи та додаткових освітніх досягнень студентів є:
-

виконання домашніх завдань;

-

доопрацювання матеріалів лекцій;

-

активна участь у обговоренні питань в ході практичних занять;

-

робота у студентському науковому гуртку кафедри;

-

наукове повідомлення за вузькоспеціальною проблематикою;

-

створення портфоліо навчального курсу та його презентація;

-

розробка кейсів;

-

розробка схем, таблиць, слайдів з тем навчальної дисципліни;

-

підготовка тематичних презентацій;

-

підготовка та публікація наукових статей, тез;

-

анотування наукових статей і монографій;

-

здійснення аналізу законопроектів та змін до законодавства;

-

інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи

тощо);
-

відвідування навчальних занять (є обов’язковим).

4.3. Освітні технології та методи навчання
Освітні технології:
-

проблемне навчання;

-

аудіо-візуальні технології;

-

технологія студентоцентриcтського навчання.

Методи навчання:

-

прес-конференція;

-

дискусія;

-

ділові ігри;

-

підготовка судової промови за фабулою справи та виступ з нею;

-

підготовка і проведення відео-презентації;

-

розробка кейсів.

4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості
сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної
дисципліни
- лекції – 10 балів;
- практичні заняття - 63 бали;
- виконання завдань СРС - 7 балів;
- педагогічний контроль (Модуль №1 і Модуль №2) - 10 балів х 2 = 20 балів;
Разом: 100 балів.
Підсумки

педагогічного

контролю

проставляються

в

відомості

по

накопичувальним принципом. Підсумковий контроль передбачений у формі заліку
за результатами практичних занять. Для отримання заліку студенту необхідно
набрати протягом семестру за підсумками рубіжного та поточного контролю не
менше 60 % максимальної оцінки, тобто 60 балів.
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку
відповідно до такої шкали:
Оцінка Визначення
за
шкало
ю
ECTS
Відмінно
–
відмінне
А
виконання,
лише
з
незначною
кількістю
помилок
Дуже
добре
–
вище
В
середнього рівня з кількома
помилками
Добре – у цілому правильна
С
робота з певною кількістю
незначних помилок

Оцінка
за
національною
шкалою

Оцінка
за 100- бальною шкалою, що
використовується в НЮУ

5

90 – 100
80 – 89

4
75 – 79

Задовільно – непогано, але
зі
значною
кількістю
недоліків
Достатньо
–
виконання
задовольняє
мінімальні
критерії
Незадовільно – потрібно
попрацювати перед тим, як
перескладати
Незадовільно – необхідна
серйозна подальша робота,
обов’язковий повторний курс

D
Е

FX

F

70 – 74
3
60 – 69

35 – 59

2

1 – 34

Методи педагогічного контролю
Традиційні методи:
-

методи

усного

контролю:

індивідуальне

опитування,

розв’язання

практичних завдань, складання процесуальних документів;
- методи письмового контролю: розв’язання тестових завдань, контрольні
роботи,

есе у рамках запропонованих тем; аналіз чинного законодавства або

проектів законів, рішень Європейського Суду з прав людини тощо.
Інноваційні методи:
- участь у модельному судовому засіданні, інших ділових грах;
- підготовка судової промови за фабулою справи та виступ з нею;
- підготовка і проведення відео-презентації;
- розробка кейсів.
Методи самоконтролю:
- уміння самостійно оцінювати свої знання;
- здійснення аналізу відповідей або виступів інших студентів.
4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної
дисципліни
Нормативно-правові акти
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (в редакції від
30.09.2016)

[Електрон.

ресурс].

–

Режим

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

доступу

2. Про прокуратуру [Електрон. ресурс]: Закон України від 14.10.2014 р. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
3. Про судоустрій і статус суддів [Електрон. ресурс]: Закон України від
02.06.2016

р.

№

1402-VIII.

[Електрон.

ресурс].

–

Режим

доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21.
5. Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року:
Схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 № 2006/23
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67.
6. Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове
переслідування: прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та
поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серп. – 7 верес. 1990 р. // Правові
основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. –
Харків: Право, 2014. – С. 46-51.
7.

Про роль державного обвинувачення в системі кримінального

правосуддя: Рекомендація R (2000) 19 Комітета Міністрів державам-членам Ради
Європи, прийнята 6 жовт. 2000 р. // Правові основи прокурорської діяльності в
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Додаток 1

Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни
Шифр та назва компетентностей за
спеціальністю і/або спеціалізацією
ЗК
–
загальні
(універсальні)
компетентності.
ЗК-1.Знання та розуміння предметної галузі
і професії.

ЗК-2.Здатність до вирішення проблем
інноваційного характеру.

ЗК-3.Здатність продукувати нові ідеї
(креативність).
ЗК-4.Здатність до пошуку альтернативних
рішень у професійній діяльності.

ЗК-6.Уміння ефективно проводити наукові
дослідження.
ЗК-7.Уміння працювати в
міждисциплінарній галузі.

ЗК-8.Уміння розуміти великі обсяги
інформації і критично-конструктивно її
оцінювати.

Шифр та назва компетентностей з навчальної
дисципліни
ПК – предметні компетентності з
навчальної дисципліни
ПК – 1.
Розуміти загальні поняття і
значення етики судді, прокурора та слідчого.
ПК – 2.
Знати практично орієнтоване
визначення цілей професійної етики судді,
прокурора і слідчого.
ПК – 3.
Усвідомлювати
характерні
ознаки етики судді, прокурора та слідчого.
ПК – 4.
Опанувати
специфікою
практичної реалізації етичних правил у
професійній діяльності судді, прокурора та
слідчого.
ПК – 11.
Прогнозувати
тенденції
впровадження у роботу судді, прокурора та
слідчого інноваційних методик діяльності з
точки зору додержання професійної етики.
ПК – 9.
Продукувати нові ідеї щодо
застосування етичних правил у діяльності
судді, прокурора та слідчого
ПК – 14.
Моделювати
систему
процесуальних дій, у яких бере участь суддя,
прокурор, слідчий, а також юридичнофактичний склад відповідних відносин.
ПК – 16.
Володіти навичками уникнення
типових ситуаційних юридичних помилок та
порушень правил професійної етики при
реалізації повноважень суддів, прокурорів та
слідчих.
ПК – 12.
Володіти навичками роботи з
нормативно-правовими актами, науковою
літературою і аналітичними матеріалами.
ПК – 14.
Моделювати
систему
процесуальних дій, у яких бере участь суддя,
прокурор, слідчий, а також юридичнофактичний склад відповідних відносин.
ПК – 18.
Володіти
формальноцеремоніальними
аспектами
ритуалу
судочинства з точки зору додержання
професійної етики суддями, прокурорами та
слідчими.
ПК – 10.
Оцінювати та узагальнювати
інформацію щодо додержання суддями,
прокурорами та слідчими професійної етики

ЗК-12.Уміння виявляти й використовувати
джерела інформації (бібліографії,
документи, web-сайти та ін.).

ЗК-13.Здатність оцінювати та підтримувати
якість результату професійної діяльності.

ЗК-14.Здатність формулювати особисту
думку та доказово її представляти.

ФКС – фахові компетентності за
спеціальністю
ФКС-1.Уміння розв’язувати складні задачі і
проблеми у професійній діяльності або у
процесі навчання, що передбачає
проведення наукових досліджень та
впровадження інновацій.

ФКС-2.Уміння орієнтуватися в проблемах
юридичної науки.

за різними напрямами їх діяльності.
ПК – 12.
Володіти навичками роботи з
нормативно-правовими актами, науковою
літературою і аналітичними матеріалами.
ПК – 13.
Мати навички аналізу і
узагальнення
матеріалів
судової,
прокурорської та слідчої практики.
ПК – 12.
Володіти навичками роботи з
нормативно-правовими актами, науковою
літературою і аналітичними матеріалами.
ПК – 13.
Мати навички аналізу і
узагальнення
матеріалів
судової,
прокурорської та слідчої практики.
ПК – 14.
Моделювати
систему
процесуальних дій, у яких бере участь суддя,
прокурор, слідчий, а також юридичнофактичний склад відповідних відносин.
ПК – 15.
Прогнозувати типові тактичні
ситуації у межах окремих предметних
ділянок судової, прокурорської та слідчої
діяльності.
ПК – 16.
Володіти навичками уникнення
типових ситуаційних юридичних помилок та
порушень правил професійної етики при
реалізації повноважень суддів, прокурорів та
слідчих.
ПК – 9.
Правильно
тлумачити
та
застосовувати правила професійної етики
при вирішенні практичних ситуацій.
ПК – 17.
Надавати кваліфіковані поради
і консультації з питань етики судді,
прокурора, слідчого.
ПК – 4.
Опанувати
специфікою
практичної реалізації етичних правил у
професійній діяльності судді, прокурора та
слідчого.
ПК – 8.
Розбиратися у системі правил
професійної поведінки судді, прокурора та
слідчого,
правильно
тлумачити
та
застосовувати їх при вирішенні практичних
ситуацій.
ПК – 11.
Прогнозувати
тенденції
впровадження у роботу судді, прокурора та
слідчого інноваційних методик діяльності з
точки зору додержання професійної етики.
ПК – 1.
Розуміти загальні поняття і
значення етики судді, прокурора та слідчого.
ПК – 2.
Знати практично орієнтоване
визначення цілей професійної етики судді,
прокурора і слідчого.
ПК – 3.
Усвідомлювати
характерні

ФКС-4.Здатність застосовувати
загальнонаукові та спеціальні юридичні
методи дослідження.
ФКС-5.Знання феномену інновацій в
контексті правової епістемології.
ФКС-6.Знання особливостей інновацій в
правовій сфері
ФКС-11. Уміння інтерпретувати юридичну
діяльність і соціально-правовий досвід як
основних компонентів змісту юридичної
практики

ФКС-12.Знання механізмів оцінки
ефективності юридичної практики за
видами юридичної діяльності
ФКС-13.Знання гносеологічних і
онтологічних підстав правового
регулювання і правового впливу.
ФКС-14.Знання механізму вирішення
юридичних колізій у правовому
регулюванні суспільних відносин.
ФКС-16.Знання юридичної техніки та її
прикладних аспектів (правотворчості,
законодавчої техніки, техніки створення
корпоративних актів, юридичних
документів, систематизації юридичних
актів, юридичної термінології тощо).
ФКС-17. Уміння вживати організаційні
заходи із взаємодії різних суб'єктів
юридичної діяльності
ФКС-18.Уміння застосовувати наукові
принципи юридичного менеджменту та
прийняття управлінських рішень у сфері
юридичної діяльності

ФКС-19.Знання структури та стандартів
правничої професії та ролі правника в

ознаки етики судді, прокурора та слідчого.
ПК – 4.
Опанувати
специфікою
практичної реалізації етичних правил у
професійній діяльності судді, прокурора та
слідчого.
ПК – 11.
Прогнозувати
тенденції
впровадження у роботу судді, прокурора та
слідчого інноваційних методик діяльності з
точки зору додержання професійної етики.
ПК – 11.
Прогнозувати
тенденції
впровадження у роботу судді, прокурора та
слідчого інноваційних методик діяльності з
точки зору додержання професійної етики.
ПК – 14.
Моделювати
систему
процесуальних дій, у яких бере участь суддя,
прокурор, слідчий, а також юридичнофактичний склад відповідних відносин.
ПК – 15.
Прогнозувати типові тактичні
ситуації у межах окремих предметних
ділянок судової, прокурорської та слідчої
діяльності.
ПК – 5.
Володіти
критеріями
оцінювання етичності діяльності суддів,
прокурорів та слідчих.
ПК – 7.
Вільно орієнтуватися у системі
нормативно-правових актів щодо етики
судді, прокурора та слідчого.
ПК – 16.
Володіти навичками уникнення
типових ситуаційних юридичних помилок та
порушень правил професійної етики при
реалізації повноважень суддів, прокурорів та
слідчих.
ПК – 8.
Розбиратися у системі правил
професійної поведінки судді, прокурора та
слідчого,
правильно
тлумачити
та
застосовувати їх при вирішенні практичних
ситуацій.
ПК – 14.
Моделювати
систему
процесуальних дій, у яких бере участь суддя,
прокурор, слідчий, а також юридичнофактичний склад відповідних відносин.
ПК – 15.
Прогнозувати типові тактичні
ситуації у межах окремих предметних
ділянок судової, прокурорської та слідчої
діяльності.
ПК – 16.
Володіти навичками уникнення
типових ситуаційних юридичних помилок та
порушень правил професійної етики при
реалізації повноважень суддів, прокурорів та
слідчих.
ПК – 17.
Надавати кваліфіковані поради
і консультації з питань етики судді,

суспільстві

прокурора, слідчого.
ПК – 18.
Володіти
формальноцеремоніальними
аспектами
ритуалу
судочинства з точки зору додержання
професійної етики суддями, прокурорами та
слідчими.

Додаток 2
Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у

термінах компетентностей
Шифр та назва РН за
спеціальністю і / або
спеціалізацією
РНС
–
результати
навчання
за
спеціальністю
РНС-1.Здатність
продемонструвати знання й
розуміння юриспруденції в
сучасному наукознавстві.

Модуль
НД

Шифр та назва РН з навчальної дисципліни

№1

РНС НД – 1. Демонструвати знання і
розуміння місця юридичної етики в системі
сучасних юридичних наук та в сучасному
наукознавстві.

РНС-2.Здатність
продемонструвати знання й
розуміння
проблематики
глобалізації та формування
сучасних правових систем
РНС-3.Проаналізувати
детермінант
розвитку
правової теорії.

№1

РНС НД – 2. Здатність продемонструвати
знання
й
розуміння
проблематики
глобалізації та формування сучасних
правових систем у зв’язку із етикою судді,
прокурора та слідчого.
РНС НД – 3. Проаналізувати детермінанти
розвитку етики судді, прокурора та слідчого.

РНС-4.Проаналізувати
методологічні
аспекти
взаємодії юридичної науки і
юридичної практики

№1

РНС-5.Інтерпретувати
феномен
юридичної
практики
як
об'єкта
науково-правових
досліджень в юриспруденції
РНС-6.Здатність
продемонструвати уміння
формулювати нові гіпотези
та наукові проблеми в галузі
права, обирати належні
напрями
й
відповідні
методи для їх дослідження
РНС-7.Доводити
епістемологічну
правомірність
висунення
теоретичних
альтернатив
при проведенні наукових
досліджень
РНС-8.Проаналізувати
особливості
інноваційної
діяльності та інноваційного
менеджменту у правовій
сфері
РНС-9.Охарактеризувати
методи
дослідження

№1

Результати навчання з навчальної
дисципліни

№1

№1

№1

РНС НД – 4. Проаналізувати методологічні
аспекти взаємодії юридичної науки і
юридичної
практики на прикладі
професійної етики судді, прокурора і
слідчого.
РНС НД – 5. Інтерпретувати феномен
юридичної практики як об'єкта науковоправових досліджень етики судді, прокурора
та слідчого.
РНС НД – 6. Здатність продемонструвати
уміння формулювати нові гіпотези та
наукові проблеми в галузі етики судді,
прокурора та слідчого.
РНС НД – 7. Обирати належні напрями й
відповідні методи для дослідження проблем
етики судді, прокурора та слідчого.
РНС НД – 8. Доводити епістемологічну
правомірність
висунення
теоретичних
альтернатив при проведенні наукових
досліджень етики судді, прокурора та
слідчого.

№1

РНС НД – 9. Проаналізувати особливості
інноваційної діяльності та інноваційного
менеджменту у сфері етики судді, прокурора
та слідчого.

№2

РНС НД – 7. Обирати належні напрями й
відповідні методи для дослідження проблем

ефективності
юридичної
практики.
РНС-10.Визначати
індикатори
якості
й
ефективності
юридичної
практики
РНС-11.Здатність
продемонструвати знання та
розуміння
прикладних
аспектів
правової
герменевтики
РНС-12.Проаналізувати
феномен публічного
і
приватного регулювання в
контексті епістемології та
методології
правових
досліджень та юридичних
практик.
РНС-13.Інтерпретувати
основні напрями правової
глобалізації
та
інтернаціоналізації
та
визначати
правові
механізми реалізації права в
різних правопорядках та
юрисдикціях
РНС-14.Проаналізувати
феномен
конституціоналізації
національного
права
і
правопорядку
РНС-16.Здатність
продемонструвати знання
юридичної техніки та її
прикладних
аспектів
в
дискурсі
правової
епістемології та юридичної
практики
РНС-17.Проаналізувати
обумовленість девіацій у
правовій сфері.
РНС-18.Здійснювати
правовий комплаенс
в
межах
професійних
обов’язків
РНС-19.Здатність
продемонструвати знання й
розуміння діяти відповідно
до
вимог
юридичної
деонтології у професійній
діяльності

етики судді, прокурора та слідчого.
№2

РНС НД – 10. Визначати індикатори
етичності практичної діяльності судді,
прокурора та слідчого.

№2

РНС НД – 11. Здатність продемонструвати
знання та розуміння прикладних аспектів
правової герменевтики щодо етики судді,
прокурора та слідчого.

№2

РНС НД – 13. Проаналізувати феномен
публічного
регулювання
в
контексті
епістемології та методології правових
досліджень та юридичних практик судді,
прокурорів та слідчих.

№2

РНС НД – 18. Використовувати міжнародні
стандарти,
у
тому
числі
рішення
Європейського суду з прав людини, у
практичній діяльності судді, прокурора та
слідчого

№2

РНС НД – 14. Проаналізувати феномен
конституціоналізації правових основ етики
судді, прокурора та слідчого.

№2

РНС НД – 13. Проаналізувати феномен
публічного
регулювання
в
контексті
епістемології та методології правових
досліджень та юридичних практик судді,
прокурорів та слідчих.

№2

РНС НД – 15. Проаналізувати обумовленість
девіацій у практичній діяльності суддів,
прокурорів та слідчих.
РНС НД – 16. Здійснювати правовий
комплаенс в межах професійних обовʼязків
суддів, прокурорів та слідчих

№2

№2

РНС НД – 17. Здатність продемонструвати
знання й розуміння діяти відповідно до
вимог юридичної деонтології у професійній
діяльності суддів, прокурорів та слідчих..

Додаток 3

Матриця зв’язків між модулями навчальної дисципліни, результатами
навчання та предметними компетентностями у програмі навчальної
дисципліни
Предметні компетентності
Результати навчання
за навчальною
ПК – ПК – ПК – ПК– ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК – ПК –
дисципліною /
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
модулями

Модуль 1
РНС НД – 1. 1

РНС НД – 1. 2

х

х
х
х

РНС НД – 1. 3

х

РНС НД – 1. 4
РНС НД – 1. 5

х

х
х

РНС НД – 1. 6

х
х

РНС НД – 1. 9

х

РНС НД – 1. 11
РНС НД – 1. 12
Модуль 2
РНС НД 2.7

х
х

х
х

х

х

РНС НД – 2. 8

х

РНС НД – 2. 10

х

х
х
х

РНС НД – 2. 14

х
х

РНС НД – 2. 16
РНС НД – 2. 17
РНС НД – 2. 18

х

х

РНС НД – 2. 13

РНС НД – 2. 15

х

х

х
х

х

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ»
(варіативна)
рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
галузь знань 08 «Право»
спеціальність 081 «Право»

Розробники програми:
к.ю.н., доцентка кафедри кримінального права № 1
Харитонова Олена Володимирівна,
д.ю.н., проф., завідувач кафедри міжнародного приватного права і
порівняльного правознавства
Лук’янов Дмитро Васильович,
к.ю.н., доцентка кафедри теорії та
філософії права
Уварова Олена Володимирівна

Статус: дисципліна вільного вибору студента
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: «Право»
Профіль: «Прокурор у кримінальному провадженні»
Семестр: 1-3 семестр (варіативно)

Тривалість:
Кількість кредитів ЄКТС – 4
Кількість модулів – 4
Лекції – 20 год.
Практичні заняття – 30 год.
Самостійна робота – 70 год.
Загальна кількість годин: 120
Стисла характеристика навчальної дисципліни: Імплементація міжнародних
стандартів захисту прав людини на національному рівні праворегулювання в сфері
кримінального права. Просування і захист прав людини як ключовий пріоритет
національної кримінально-правової політики. Підготовка державних агентів в
галузі кримінальної юстиції в парадигмі «навчання не лише про права людини, а і
для прав людини».
Викладач: Харитонова Олена Володимирівна, доцентка кафедри кримінального
права № 1, канд. юрид. наук, доцентка, e-mail: o.v.harytonova@nlu.edu.ua, tel.
+38 057 7049212, Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 10
Мова викладання: українська
Пререквізити: вивчається після блоку дисциплін професійного спрямування
Постреквізити: є підґрунтям вивчення модулю «Кримінальна політика у сфері
покарань»

Мета: розвиток світоглядних орієнтирів та практичних компетентностей, в основі
яких лежить повага до прав людини як універсальної цінності, визнаної як на
міжнародному, так і на національному рівні праворегулювання, у майбутніх
працівників сфери кримінальної юстиції (human rights education in criminal justice)
Навчальні цілі: формування цінностей, орієнтованих на права людини, принципів
відданості правам людини і захисту прав людини; трансфер знань про міжнародні
стандарти прав людини у кримінальному праві та їх втілення на національному
рівні праворегулювання; сприяння розумінню широкого соціального контексту та

кращих правових практик, які стоять поза текстами національних та міжнародних
актів про права людини в галузі кримінальної юстиції; засновок уміння
здійснювати сутнісне порівняння юридичних явищ не лише з огляду на їх форму,
рівень існування та характер нормативності, а з урахуванням змісту даних явищ і
структурних зрушень, які вони спричиняють; розвиток здатності до реалізації
механізмів захисту прав людини в повсякденному професійному житті.
Внаслідок

вивчення

навчальної

дисципліни

студент

буде

здатним

продемонструвати такі результати навчання:
- впорядкувати знання щодо методології порівняльного аналізу та принципів
кримінального права в контексті здійснення прав людини
- систематизувати знання щодо архітектури джерел кримінального права з
урахуванням міжнародних механізмів та інструментів захисту прав людини
- використовувати отримані знання при вирішення конкретних практичних
ситуацій здійснення реалізації основних положень Європейської конвенції з
захисту прав людини
- аналізувати кримінальне законодавство та відповідну практику ЄСПЛ
- формувати навички складання аналітичних документів
- узагальнювати позитивну практику кримінальної юриспруденції ЄСПЛ
- демонструвати розуміння загальнотеоретичних принципів права (верховенства
права, законності, демократизму, пропорційності тощо) та знання про теорію
порівняльного 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 слідчої, судовопрокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності

- вивчати, аналізувати й оцінювати різні види інформації задля забезпечення
слідчої, 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,

кримінально-

виконавчої діяльності з визнанням рівня власної відповідальності
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів
таких компетентностей:
- знання й уміння оперувати понятійно-категоріальним апаратом міжнародних
стандартів прав людини у національному кримінальному праві
- розуміння соціально-правових відносин та процесів в умовах розвитку
глобальних та локальних трендів у правовому мисленні та правовій практиці в
сфері кримінальної юстиції
- здатність до аналізу соціально-значущих проблем в світлі концепту прав людини
у кримінальному праві
- уміння використовувати механізми та інструменти захисту прав людини та
дотримуватися кращих практик захисту прав людини у професійному повсякденні
в галузі кримінальної юстиції
- здатність застосовувати знання на практиці з урахуванням широкого соціального
контексту та порівняльного методу у кримінальному праві
- здатність до розуміння загальної платформи міжнародних стандартів прав
людини, втілених у різних національних контекстах у кримінально-правовому
просторі
- здатність вирішувати складні кримінально-правові проблеми на основі
критичного мислення з інноваційними компонентами і порівняльною призмою
- уміння командної роботи
- здатність до сприйняття альтернативних поглядів, толерантність, гендерна
чутливість

- уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію, зміст ідей, проблем, рішень
та власного досвіду у професійному полі
- уміння критично оцінювати правові явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись
на отримані знання.
Принципи навчального процесу:
- повага до прав людини та людино-орієнтоване навчання;
- відкритість та доступність;
- довіра і відповідальність;
- рівне включення
Методологія курсу заснована на ПІРА-підході:
- партиципації
- інтеракції
- рефлексії
- антиципації
Участь, взаємодія та співпраця студентів і викладача, поглиблена робота з досвідом
учасників, поєднання вправ з практичного впровадження отриманих знань з
рефлексивними вправами ведуть до трансформації запланованих результатів в
реальні компетентності, що продуктивно використовуються для змін у ціннісній
парадигмі слухачів та слухачок курсу.
Освітні технології, що стимулюють освітні потреби студентів, засновані на:
- педагогіці співробітництва
- проблемному навчанні
- комунікативній орієнтації
- практичній зосередженості навчального процесу
Форми навчання:
-

лекція

-

індивідуальна робота

-

робота в малих групах

-

пленарна робота

-

модерована дискусія

-

мозковий штурм

-

сторітеллінг

-

презентації

-

інтерактивний діалог

-

кейс-навчання

-

питання/відповіді

Тематична карта і зміст програми навчальної дисципліни
Модуль 1. Роль міжнародних стандартів прав людини у національному
кримінально-правовому регулюванні.
Компаративний інструментарій дослідження прав людини на міжнародному та
національному

рівні.

Предмет

і

види

порівняльно-правових

досліджень.

Особливості нормативного і функціонального порівняння та їх значення для
розуміння універсальності прав людини та різноманітності правових засобів їх
захисту. Стадії проведення порівняльно-правових досліджень. Вимоги до
порівняльно-правових досліджень. Вплив порівняльно-правового бачення на
формування розуміння цінності прав людини.
Модуль 2. Механізми захисту прав людини у кримінальному праві.
Історія формування універсальних стандартів захисту прав людини. Загальні етапи
розвитку ідеї захисту прав людини. Ідейні витоки і механізми реалізації стандартів
захисту прав людини у кримінальному праві. Вплив питань кримінального
правопорушення та покарання на формування універсальних стандартів захисту
прав людини. Імплементація інструментів захисту прав людини у національній
кримінально-правовій системі. Відповідність національного механізму захисту
прав людини у кримінальному праві універсальним стандартам. Сучасні виклики
для ефективного захисту прав людини у кримінальному праві.

Модуль 3. Юрисдикційні повноваження кримінально-правового захисту прав
людини в Європі. Принципи кримінального права і права людини.
Архітектоніка

джерел

кримінально-правової

охорони.

Сучасні

виклики

співвідношення прав людини і безпеки. Рамкові стратегії захисту прав людини в
міжнародному праві. Взаємодія і взаємовплив європейського кримінального права
та національного права. Право прав людини у юрисдикційному вимірі.
Універсальна юрисдикція і проблеми безкарності. Глобальні виклики для прав
людини і можливості національних кримінальних юрисдикцій. Принципи
кримінального права як коридор можливостей для захисту прав людини.
Кримінально-правові інструменти як ultima ratio в обмеженні прав людини.
Принцип законності. Lex certа. Non-retroactivity та lex mitior. Nulla poena sine lege
parlamentaria. Принцип субсидіарності та захист права на життя. Принцип
пропорційності і поводження з людиною.
Модуль 4. Кримінально-правовий вимір прав людини в зонах конфлікту
Презумпція територіальної правомочності держави. Екстериторіальна юрисдикція.
Концепт «ефективного контролю» держави в контексті захисту прав людини в зоні
конфлікту в практиці Європейського суду з прав людини. Критерії ефективного
контролю та їх зміст. «Позитивні зобов’язання» держав та їх межі в питанні
реального захисту прав людини. Розумні та належні заходи для забезпечення та
захисту основоположних прав людини у конкретному випадку. Дотримання
державою принципів добросовісності
зобов’язань.

Релевантність

та сумлінного ставлення

«позитивних

зобовязань»

держав

до

своїх

політичному

контексту та можливостям права і межам праворегулювання. Гендерний аспект
захисту прав людини в зоні конфлікту. Значення резолюції Ради безпеки ООН 1325
«Жінки, мир, безпека» та Національний план дій з її реалізації.
Дидактична структура навчальної дисципліни:
Кількість кредитів/год.

4/120

Усього годин аудиторної роботи – 50 год., у т.ч.:
Лекційні заняття – 20 год.
Модуль 1. Роль

міжнародних

стандартів

прав

людини

у

національному

кримінально-правовому регулюванні. (4 год.)
Модуль 2. Механізми захисту прав людини у кримінальному праві. (4 год.)
Модуль 3. Юрисдикційні повноваження кримінально-правового захисту прав
людини в Європі. Принципи кримінального права і права людини. (8 год.)
Модуль 4. Кримінально-правовий вимір прав людини в зонах конфлікту (4 год.)
Практичні заняття – 30 год.
Модуль 1. Роль

міжнародних

стандартів

прав

людини

у

національному

кримінально-правовому регулюванні. (6 год.)
Модуль 2. Механізми захисту прав людини у кримінальному праві. (6 год.)
Модуль 3. Юрисдикційні повноваження кримінально-правового захисту прав
людини в Європі. Принципи кримінального права і права людини. (10 год.)
Модуль 4. Кримінально-правовий вимір прав людини в зонах конфлікту (8 год.)
Усього годин самостійної роботи – 70 год., у т.ч.:
- підготовка до поточних аудиторних занять (45 год.)
- пошуково-аналітична робота (15 год.)
- наукова робота (10 год.)
Контрольні заходи та складові оцінювання результатів навчання:
Контроль знань в рамках навчальної дисципліни здійснюється на основі бальнорейтингової системи.
Види контролю:
поточний

контроль

(фронтальне,

індивідуальне,

комбіноване

опитування;

розв’язання кейсів; обговорення альтернативних варіантів розв’язання; підведення
підсумків; рефлексія результатів опрацьованого матеріалу)
підсумковий контроль (залік)
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів. Об’єктом

підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу в повному обсязі. По
даній дисципліні підсумковий контроль - залік за результатами лекційних та
практичних занять.
Види
навчальної
діяльності

Критерії оцінювання

Кількість
балів

Присутність та активна залученість у навчальний процес на
лекціях є бажаною складовою успішного засвоєння курсу.

Лекції

Робота на практичних заняттях оцінюється за кожним
змістовним модулем окремо з урахуванням лекторної 0-80
активності.
Кожен змістовний модуль оцінюється від 0 до 20 балів.
Практичні
заняття

Сумма балів за чотири модулі становить 80 балів.
Мінімальний бал для допуску до іспиту складає 40 балів.

При оцінці роботи на практичних заняттях беруться до
уваги:
1) усні відповіді та виконання практичних завдань з
тематики заняття;
2) підсумкові опитування.
При цьому критеріями оцінювання рівня знань і умінь

студентів є:
а) правильність, повнота, глибина, системність і ґрунтовність
відповіді на питання;
б) уміння обґрунтувати свою точку зору, повнота і
переконливість наведених доводів;
в) використання основної і додаткової літератури;
г) орієнтування в практиці ЄСПЛ та практиці застосування
інших міжнародних механізмів захисту прав людини
Самостійна робота студента оцінюються, виходячи з таких
критеріїв:
Самостійна
робота
студента
(СРС)

а) правильність, повнота, глибина, системність і ґрунтовність
виконання;
б) повнота і переконливість наведених доводів; уміння

0-20

обґрунтувати свою точку зору;
в) врахування рекомендацій викладача, усунення виявлених
недоліків;
г) використання вузькоспеціалізованої літератури

Разом: 20 балів (Модуль № 1) + 20 балів (Модуль № 2) + 20 балів (Модуль №
3) + 20 балів (Модуль № 4) + 20 балів (СРС) = 100 балів
Критерії і рівні оцінювання результатів навчання
Сума

Значе

Критерії оцінювання

Рівень компетентності

Запис в

балів

ння

залікову

ЄКТС

відомость та
книжку

90-100

А

1.Всебічне, систематичне і Відмінний, що
глибоке знання матеріалу, повністю
передбаченого програмою забезпечує
навчальної дисципліни, у вимоги до знань,
тому числі орієнтація в умінь і навичок,
основних

наукових що викладені в

доктринах та концепціях робочій програмі
дисципліни.

дисципліни.

2. Засвоєння основної та Власні

Зараховано
(А)

додаткової

літератури, пропозиції

рекомендованої

студента в

навчально-методичним

оцінках і

посібником.

вирішенні

3.

Здатність

до практичних

самостійного поповнення задач підвищує
знань із дисципліни та його вміння
використання отриманих використовувати
знань у практичній роботі. знання, які він
отримав при
вивчені інших
дисциплін, а також знання
набуті при
самостійному
поглибленому
вивчені питань,
що відносяться
до дисципліни,
яка вивчається.
80-89

В

1. Повне знання матеріалу, Типовий (Достатній), що
передбаченого програмою забезпечує
навчальної дисципліни.
2.

Засвоєння

Зараховано
(В)

студенту

основної самостійне

літератури та знайомство вирішення
з додатковою літературою, основних
рекомендованою

практичних

навчально-методичним

задач в умовах,

посібником.

коли вихідні

3.

Здатність

до дані в них

самостійного поповнення змінюються
знань

з

дисципліни, порівняно з

розуміння їх значення для прикладами, що
практичної роботи.

розглянуті при
вивчені дисципліни.

75-79

С

1. Достатньо повне знання Типовий (Достатній),

Зараховано

матеріалу, передбаченого конкретний
програмою

(С)

навчальної рівень, за

дисципліни, за відсутності вивченим
у

відповіді

суттєвих матеріалом

неточностей.
2.

робочої

Засвоєння

основної програми

літератури,

дисципліни.

рекомендованої

Додаткові

навчально-методичним

питання про

посібником.

можливість

3.

Здатність

до використання

самостійного поповнення теоретичних
знань

з

дисципліни, положень для

розуміння їх значення для практичного
практичної роботи

використання
викликають
утруднення.

70-74

D

1.

Знання

основного Типовий (Середній),

матеріалу, передбаченого що забезпечує
програмою

навчальної достатньо

дисципліни, в обсязі, що надійний рівень
уможливлює

подальше відтворення основних

навчання

майбутню положень

і

роботу за професією.
2.

Засвоєння

основної

літератури,
рекомендованої
навчально-методичним
посібником.
3. Помилки та суттєві
неточності при відповіді
на іспиті за наявності
знань для їх самостійного
усунення або усунення за
допомогою викладача.

дисципліни.

Зараховано
(D)

60-69

Е

1.

Знання

основного Пороговий (Середній),

Зараховано

матеріалу, передбаченого що є мінімально
програмою

(Е)

навчальної допустимим у

дисципліни, в обсязі, що всіх складових
уможливлює

подальше навчальної

навчання

майбутню програми з

і

роботу за професією.

дисципліни.

2. Знайомство з основною
літературою,
рекомендованою
навчально-методичним
посібником.
3. Помилки при відповіді
на іспиті за наявності
знань

для

усунення

найсуттєвіших помилок за
допомогою викладача
35-59

FX

1. Прогалини в знаннях Низький,
значної

частини суттєві

основного

Не
прогалини

матеріалу, знаннях

по

передбаченого програмою кількості
навчальної дисципліни.
2.

Наявність

программного
наявність
помилок

помилок при відповіді на відповіді
іспиті.
3.

на

потрібна

екзаменаційні
й відомості.

при

В залікову

іспиті,

книжку не

додаткова

проставля-

Неможливість підготовка для засвоєння

продовжити навчання або дисципліни
здійснювати

зараховано

значній (FX) – запис в

матеріалу,

суттєвих істотних

в

ється

і

професійну перескладання

діяльність без додаткової
підготовки

з

цієї

дисципліни.
F

1.

Відсутність

значної
основного

знань Незадовільний,
частини відсутність

Не

знань

по

матеріалу, значній частині основного

передбаченого програмою програмного

матеріалу,

допущений
(F)
- запис в

навчальної дисципліни.
2.

неможливість

екзаменаційні

Неможливість продовження навчання без

продовжити навчання або проходження
здійснювати

й

повторного

відомості.

професійну курсу з дисципліни.

діяльність

В залікову

без

книжку не

проходження повторного

проставляєтьс

курсу з цієї дисципліни

я

Ресурси для навчання:
European Criminal law. An Integrative Approach - Cambridge, UK: Intersentia,
2012
European

Union

Instruments

in

the Field

of Criminal

Law

URL

https://www.consilium.europa.eu/media/29668/eu-instruments-in-the-field-of-criminallaw.pdf
Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights Right to a fair
trial

(criminal

limb)

URL:

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
Guide on Article 7 of the European Convention on Human Rights URL:
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_7_ENG.pdf
S. Summers, C. Schwarzenegger, G. Ege, and F. Young, The Emergence of EU
Criminal Law - Oxford, UK: Hart Publishing, 2014
The EU Charter of fundamental Rights: A Commentary - Oxford, UK: Hart
Publishing, 2014
Tuliakov

Viacheslav

CRIMINAL

LAW

URL:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-eFDRSEgMPmnpgK1qm_cUeYE1k0TKpl
Understanding Human Rights. Manual of Human Rights Education / Edited by
Wolfgang Benedek. NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien-Graz 2012. 550 p.
V. Mitsilegas, EU Criminal Law - Oxford, UK: Hart Publishing, 2009
Yudkivska Ganna. Territorial Jurisdiction and Positive Obligations of an Occupied
State: Some Reflections on Evolving Issues Under Article 1 of the European Convention.
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=15012410609508111401909312408810402

20630750360120490181061150030970900831130940170671231210630300170070340
90087123124123026098020040034053046097080073029127069082119028069037066
100075114005121119083006001025120102104118084124074110087072117065090008
110&EXT=pdf [in English]
Андрушко П. П. Міжнародні договори як джерело кримінального права / П.
П. Андрушко, М. М. Васюк // Часопис Київського університету права. - 2014. - N 3.
- С.224-227
Антипов В.І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права
та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика,
науково-практичний коментар - Науково-практичне видання – Харьков: Право,
2019. 1200 c
Брич Л.П. Питання кримінального права у рішеннях Європейського Суду з
прав людини / Л.П. Брич // Практика Європейського Суду з прав людини:
загальнотеоретичні дослідження / Праці Львівської лабораторії прав людини і
громадянина Наук.-дослід. інс-ту держ. будівництва та місц.самовряд. АПрН
України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження та
реферати. – Вип. 21. – Львів: Край, 2009. – 152 с. – С. 87 – 108.
Броневицька О.М. Відповідність кримінального законодавства України
чинним міжнародним договорам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 /
Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 18 с.
Буняк В. С. Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право:
науково-практичний посібник. / відп. ред. В. С. Ковальський. Київ: Юрінком Інтер,
2020. 156 с.
Горобець К.В. Панування права в міжнародно-правовій системі: теоретичний
ракурс.

–

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3291
Денькович О.І. Кримінально-правові колізії між рішеннями Конституційного
суду України та практикою Європейського Суду з прав людини / О.І. Денькович //
Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 217 – 220
Дудаш Т І. Практика Європейського суду з прав людини: навчально-

практичний посібник / Т.І. Дудаш.. – К.: Алерта. 2013. – 368 с.
Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі
(порівняльно-правовий аналіз) Х. : Одіссей, 2013. 376 с.
Житний

О.О.

Кримінальне

право

України

в

міжнародному

вимірі

(порівняльно-правовий аналіз) : монографія / О.О. Житний; Харківський
національний університет внутрішніх справ. – Х.: Одіссей, 2013. – 376 с.
Захист від гендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів:
звіт за результатами моніторингу / Підготовлено: Олена Уварова, Марія
Ясеновська. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – 182 с.
Заява України про визнання юрисдикції МКС щодо злочинів проти людяності
і

воєнних

злочинів.

–

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/4121-ukrajina-viznala-jurisdikcijumizhnarodnogo-kriminalynogo-sudu-stosovno-zlochiniv-proti-lyudyanosti-ta-vojennihzlochiniv
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада
1950 року. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004.
Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах
глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол. :
В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2017.
– 560 с.
Лапорта Франциско. Глобализация и верховенство права. Некоторые
сомнения

вестфальца.

–

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13392/04Laporta.pdf?sequence=1
Лук’янов Д. В. Релігійні правові системи в сучасному світі : монографія /
Дмитро Лук’янов. – Х. : Право, 2015. – 352 с.
Мохончук С.М. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція,

сучасна регламентація у кримінальному праві та законі: монографія / С.М.
Мохончук. – Х.: Право, 2013. – 528 с.
Рабинович П. Понятия уголовного правонарушения и наказания в
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- попереднє ознайомлення з планом лекційних занять та рекомендованою
літературою до них
- підготовка до практичних занять шляхом вивчення основних джерел та
опрацювання додаткових джерел до занять
- розв’язання навчальних завдань, вивчення кейсів
- виконання самостійної роботи
-

дотримання принципів навчального процесу.
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Е-mail
Консультації
Онлайн
консультації
2. Анотація навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна спрямована на вивчення альтернативних способів
вирішення спорів, зокрема, переговорів та медіації, у різних сферах правового
регулювання, зокрема, під час цивільного та кримінального провадження, а також

передбачає набуття майбутніми суддями та прокурорами практичних навичок
застосування консенсуальних процедур та практик відновного правосуддя. Під час
вивчення навчальної дисципліни студенти ознайомляться із загальними засадами
альтернативного вирішення спорів та основними їх видами, особливостями
проведення,
основними

тактиками
моделями

та
та

стратегіями
видами

переговорів,

медіації,

її

правовою

учасниками,

природою,
структурою,

особливостями застосування в окремих сферах юридичної практики, зокрема, в
контексті концепції відновного правосуддя під час кримінального провадження.
3. Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Переговори та медіація: практичні навички для
майбутніх суддів та прокурорів» – формування цілісної системи професійних
компетентностей здобувачів вищої освіти у сфері альтернативного вирішення
спорів, зокрема, медіації та переговорів, у діяльності майбутніх суддів та
прокурорів.
Завдання навчальної дисципліни
– формування поглибленої системи теоретичних знань щодо медіації та
переговорів як специфічних консенсуальних процедур, що можуть бути застосовані
у різних сферах правового регулювання, їх особливостей та сфери застосування
порівняно із класичним судочинством;
– розуміння основних тенденцій правового регулювання і практики
альтернативних способів вирішення спорів та практик відновного правосуддя в
контексті міжнародних стандартів справедливого судочинства у процесуальних
системах;
– оволодіння науково-теоретичними підходами, практичними методами і
техніками професійної діяльності під час застосування медіації та переговорів у
професійній діяльності юриста;
– засвоєння інноваційних практик, практичних навичок побудови стратегії та
тактики переговорів, засвоєння методики проведення медіаційних процедур;

– набуття умінь з аналізу й оцінки процесуальних ситуацій, які виникають
під час переговорів та медіації у професійній діяльності суддів та прокурорів.
4. Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми,
міждисциплінарні зв’язки
Пререквізити: «Кримінальний процес», «Цивільний процес».
Кореквізити: «Альтернативні способи вирішення спорів».
Постреквізити: «Відновне правосуддя».
5. Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти
У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен
демонструвати такі результати навчання (РНС НД):
РНС НД – 1. Демонструвати знання та розуміння сучасних доктринальних
поглядів на альтернативний розгляд та вирішення справ як окрему форму захисту
невизнаних, оспорюваних або порушених прав, свобод та інтересів осіб, та
медіацію як окрему форму альтернативного розгляду цивільних справ на рівні
провідних вітчизняних та зарубіжних підручників у відповідній галузі знань.
РНС НД – 2. Визначати місце альтернативного розгляду цивільних справ у
структурі міжнародного стандарту доступності правосуддя з точки зору
забезпечення кожному права на судовий захист.
РНС НД – 3. Демонструвати знання та розуміння концепції відновного
правосуддя на рівні сучасних доктринальних поглядів в Україні та за кордоном.
РНС НД – 4. Здійснювати критичний і системний аналіз вітчизняного
законодавства з точки зору впровадження консенсуальних процедур, зокрема,
переговорів та медіації, у різних сферах юридичної практики.
РНС НД – 5. Пояснювати природу й зміст медіації та особливості
застосування різних її моделей на рівні національного законодавства та у
зарубіжних правопорядках при розгляді різних категорій справ.

РНС

НД

–

6.

Демонструвати

знання

та

розуміння

особливостей

наднаціонального та національного рівнів правового регулювання медіаційних
процедур.
РНС НД – 7. Здійснювати логічний, критичний і системний аналіз
законопроектів щодо запровадження інституту медіації на рівні національного
правопорядку та документів Ради Європи, Європейського Союзу, деонтологічних
норм з питань медіації.
РНС НД – 8. Виявляти проблеми у застосуванні різних регуляторних аспектів
впровадження медіаційних процедур на рівні національного законодавства у різних
сферах правового регулювання.
РНС

НД

–

9.

Визначати

особливості

публічноправового

та

приватноправового регулювання сфери медіаційних послуг.
РНС НД – 10. Відшукувати професійну інформацію й використовувати
інформаційні

технології

при

з’ясуванні

особливостей

функціонування

національних моделей медіації у зарубіжних державах.
РНС НД – 11. Здійснювати юридичну кваліфікацію юридичного спору з
метою вибору найоптимальнішої форми альтернативного розгляду та вирішення
справ та оцінки медіабельності спору.
РНС НД – 12. Надавати консультації на основі оцінки переваг та недоліків
окремих форм альтернативного розгляду справ з урахуванням специфіки спору.
РНС НД – 13. Готувати проекти процесуальних документів за результатами
застосування консенсуальних процедур під час здійснення провадження у справі.
РНС НД – 14. Застосовувати набуті знання у модельних медіаційних
процедурах для набуття навичок окремих учасників медіації.
РНС НД – 15. Виокремлювати справжні інтереси сторін та відокремлювати їх
від позицій сторін з метою застосування найефективніших методів ведення
переговорів та медіації у конкретній справі.
РНС НД – 16. Використовувати правничу термінологію у сфері медіації під
час проведення реконструкції медіаційних процедур.

РНС НД – 17. Характеризувати повноваження судових органів у різних видах
судової медіації та контрольні повноваження суду у зовнішній медіації на
прикладах провідних європейських практик.
РНС НД – 18. Вживати організаційно-правових заходів щодо поширення
культури альтернативного розгляду та вирішення справ та відновного правосуддя.
6. Дидактична структура навчальної дисципліни
6.1. Змістовні модулі й кредити ЄКТС
№

Модуль/назва

Кількіс Всьо
ть

го

кредит годи
ів
ЄКТС

н

Аудиторні заняття

С

(контактні)

а
м
о
с
т
і
й
н
а
р
о
б
о
т
а
с
т

у
д
е
н
т
і
в
Лек
ції

Практич Презентації
ні

індивідуаль

заняття,

них завдань

Колоквіу
ми,
тренінги
тощо
1

Модуль 1
Загальні
засади
альтернативни
х способів

1

30

4

8

2

16

1

30

4

8

2

16

1

30

4

8

2

16

розгляду та
вирішення
спорів
2

Модуль 2
Переговори та
медіація у
професійній
діяльності
юриста

3

Модуль 3
Концепція

відновного
правосуддя в
Україні та за
кордоном
4

Модуль 4
Особливості
застосування
медіації та
переговорів у

1

30

4

8

2

4

120

16

32

8

16

діяльності
суддів та
прокурорів
Раз
ом

64

6.2. Методи навчання
Під час вивчення навчальної дисципліни використовуватимуться методи
проблемного навчання, дослідницький метод, дискусія, робота в малих групах,
мозковий штурм, метод Сократа, інтерактивні презентації, вирішення ситуаційних
завдань і використанням кейс-методу, рольові ігри, виконання проєктів, методи
самоконтролю, симуляційні вправи тощо.
6.3. Освітні технології
Під

час

вивчення

навчальної

дисципліни

використовуватимуться

аудіовізуальні технології, технологія студентоцентристського навчання, технологія
модульного навчання, технологія ігрового навчання (дистанційне навчання,
змішане навчання, «перевернуте навчання») тощо.

7. Форми самостійної роботи студентів
Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуватимуться такі форми
самостійної роботи студентів:
1) виконання домашніх завдань (визначаються завданнями для практичних
занять), підготовка до практичних занять;
2) доопрацювання матеріалів лекції;
3) робота в інформаційних мережах;
4) опрацювання додаткової літератури;
5) підготовка до модельних процесів і реконструкцій процесуальних
ситуацій за обраною фабулою;
6) виконання науково-дослідних завдань;
7) написання есе з обраної проблематики;
8) створення презентацій;
9) написання тез доповідей для участі у конференціях.
8. Інформаційне забезпечення

1.

Альтернативні

способи

вирішення

спорів

у

кримінальному

провадженні / Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У.
Гелльманна, В. В. Луцика. — Хмельницький : Хмельницький університет
управління та права, 2015. — 204 с.
2.

Аракелян Р.Ф. Впровадження інституту медіації у кримінальне

процесуальне законодавство України: дис. канд. юрид. наук. Київ, 2019. 331 с.
URL:http://www.nusta.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/11/%D0%90%D1%80%D0%B0
%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD.pdf
3.

Біцай А.В. Участь адвоката в медіації: монографія / А. В. Біцай ; за заг.

ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. - 259 с.
4.

Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т.

Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе.

— Одеса : Екологія, 2019. — 456 с.
5.

Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі

України: проблеми теорії та практики : монографія / Н. В. Нестор. – К.: Алерта,
2018. – 182 с.
6.

European

Handbook

for

Mediation

Lawmaking.

URL:

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
7.

EU Handbook on Mediation: Mediation Law and Practice in Other EU

Countries URL: http://mediation-net.eu/pdf/books/analysis_concise_text2.pdf
8.

Flynn Asher and Freiberg Arie. Plea Negotiations. Pragmatic Justice in an

Imperfect World. 2018.
9.

Handbook on Restorative justice programmes [Text] / United Nations Office

on Drugs and Crime. — N.Y., 2006. — 105 p.
10.

McCold, P. Restorative Policing Experiment. The Bethlehem Pennsylvania

Police Family Group Conferencing Project [Text] / Paul McCold, Benjamin Wachtel.
Community Service Foundation. — Pipersville, PA, May 1998. — 140 p.
11.

Бондарчук, Н. В. Медіація та фасилітація як позасудові засоби

вирішення спорів: поняття та їх відмінність // Часопис Київського університету
права : Укр. науково-теоретичний часопис . 2001-. - 2018. - № 2. - С. 145-154.
12.

Головко,

Л.

В.

Альтернативы

уголовному

преследованию

в

современном праве [Текст] / Л. В. Головко. — СПб. : Юридический центр Пресс,
2002. — 544 с.
13.

Землянська, В. В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі

України [Текст] : посіб. / В. В. Землянська. — К. : Видавець Захаренко В. О., 2008.
14.

Левко Б. Медіація : підручник : рекомендовано МОН України / Богдан

Левко, Галина Чуйко. 2-ге вид., доповн. - Чернівці : Книги-XXI, 2014. - 520 с.
15.

Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів:

теоретико-правовий аспект : дис. канд. юр. наук : 12.00.01 / Любченко Я. П. –
Харків, 2018. – 254 с.
16.

Мазаракі, Н. А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в

Україні : 12.00.01 : дис. ... д-ра юрид. наук / Мазаракі Наталія Анатоліївна - Київ,

2019. 484 с. URL: http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31793.pdf
17.
про

Меркулова Ю.В. Особливості медіації під час проведення переговорів
примирення

сторін

в

юридичному

конфлікті.

URL:

http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i13/17.pdf
18.
її

Микитин Ю.І. Місце медіації у кримінальному провадженні та критерії

застосування

в

контексті

нового

КПК

України.

URL:

http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/download/737/794/
19.

Посібник з програм відновного правосуддя [Текст] / А. Дандуранд, Ф.

Валлей, К. Т. Гріфітс / пер. з англ. С. Філь. — К. : Verso–04, 2008. — 96 с.
20.

Практика медіації: Словник-довідник / уклад.: С. О. Гарькавець, Л. П.

Волченко. Лисичанськ: ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2019. 128 с.
21.

Усатий, Г. О. Кримінально-правовий компроміс [Текст] : монограф. / Г.

О. Усатий. — К. : Атіка, 2001. — 128 с.
22.

Фрич, В. Медіація (примирення) як альтернатива судовому розгляду

кримінальних проваджень // Вісник Національної академії прокуратури України :
Фахове видання : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2013.
- № 3. - С. 24-29.
23.

Яновська О. Особливості участі адвоката у процедурі медіації / О.

Яновська, А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Юридичні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 21-24.
8. Контрольні заходи результатів навчання
Педагогічний контроль здійснюється за допомогою усних (індивідуальне
опитування, вирішення практичних завдань, проведення колоквіумів) та письмових
(вирішення тестових завдань, контрольні роботи, есе) методів оцінювання
навчальних досягнень студентів. Крім того, використовуються такі інноваціні
методи, як портфоліо та кейс-вимірювачі, а також методи самоконтролю (уміння
самостійно оцінювати свої знання, peer review тощо). Підсумкове оцінювання
здійснюється за шляхом отримання заліку за результатами практичних занять.
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1. Вступ
Цілі та завдання навчальної дисципліни.
Мета даної навчальної дисципліни– теоретично і практично озброїти студента
знаннями про соціальну сутність і детермінацію кіберзлочинності та її окремих
злочинних проявів (кардинг, фішинг, вішинг, онлайн-шахрайство, піратство, кардшарінг, соціальна інженерія, мальваре, протиправний контент рефайлінг та ін.),
основні напрями запобіжної діяльності державних органів, установ і громадських
організацій, систему заходів, які ними розробляються і реалізуються відповідно до
Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на
недопущення вчинення кіберзлочинів, захист прав та законних інтересів громадян,
зниження «страху населення» перед кіберзлочинністю.
Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми:
а) навчальна дисципліна

належить

до дисциплін кримінально-правового

циклу;
б) при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані

з

наступних дисциплін – кримінальне право; кримінально-процесуальне право;
адміністративне право; кримінально-виконавче право.
в) основні положення навчальної дисципліни
вивченні таких дисциплін

мають застосовуватися при

– кримінальне право; кримінально-процесуальне

право; криміналістика; правові засади запобігання корупції.
3.

Перелік

(компетентності

предметних
для

компетентностей

програми

навчальної

здобувача
дисципліни

вищої

освіти

визначаються

з

урахуванням компетентностей, закріплених в освітньо-професійній програмі
(базова компонента) і профілі програми освітнього рівня магістра).

Предметні компетентності здобувача вищої освіти, сформовані в
результаті освоєння навчальної дисципліни:
ПК – 1. Знання та розуміння предмету кримінології і її місця в системі правових

наук.
ПК – 2. Знання методології і методів кримінологічних досліджень та уміння їх
застосовувати у прикладних цілях.
ПК – 3. Знання поняття кіберзлочинності, розуміння її онтології, опанування
гносіологічних засадах її пізнаня.
ПК – 4. Уміння орієнтуватися в інноваційних підходах до пояснення феномену
кібеззлочинності, закономірностей її функціонування і розвитку.
ПК – 5. Знання феноменології кіберзлочинності, здатність до аналізу та
інтерпритації статистичних показників вимірювання кіберзлочинності.
ПК – 6. Уміння орієнтуватися в концепціях причин злочинної поведінки.
ПК – 7. Знання сутності кримінологічної детермінаціїі, розуміння зв’язків

і

залежностей кіберзлочинності з іншими явищами та процесами.
ПК – 8. Здатність до класифікації детермінантів кіерзлочинності та надання їх
загальної характеристики.
ПК – 9. Знання основних положень вчення про особистість злочинця та розуміння
гносіологічних засад її пізнання.
ПК – 10. Знання правових засад державної політики України у сфері запобігання
кіберзлочинності.
ПК – 11. Знання системи запобігання злочинності в Україні та розуміння механізму
її функціонування.
ПК – 12. Знання істотих ознак кіберзлочинності, розуміння її детермінантів та
формулювання ідей щодо шляхів і заходів запобігання.
Експлікація загальних і професійних компетентностей визначається в карті
предметних компетентностей (Додаток 1)
4. Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти (результати навчання для
програми навчальної дисципліни визначаються з урахуванням результатів
навчання, закріплених в освітньо-професійній програмі (базова компонента) і
профілі програми освітнього рівня бакалавра/магістра).

У результаті освоєння навчальної дисципліни здобувач
вищої освіти повинен демонструвати наступні результати навчання:
РНП НД – 1. Розкрити поняття злочинності, проаналізувати її онтологію,
визначити гносіологічні засади пізнаня.
РНП НД – 2. Здатність продемонструвати уміння формулювати нові гіпотези щодо
пояснення феномену кіберзлочинності, закономірностей її функціонування і
розвитку.
РНП НД – 3. Проаналізувати феноменологію кіберзлочинності на підставі
статистичної звітності.
РНП НД – 4. Здатність пояснити різницю між різними концепціями причин
злочинної поведінки.
РНП НД – 5. Розкрити природу кримінологічної детермінації кіберзлочинності,
продемонструвати зв’язки і залежності з cуспільними явищами і процесами.
РНП НД – 6. Класифікувати і охаректиризувати детермінанти кіберзлочинності.
РНП НД – 7. Розкрити основні положення вчення про особистість злочинця та
охарактеризувати гносіологічні засади її пізнання.
РНП НД – 8. Проаналізувати особливості інноваційної діяльності органів охорони
правопорядку

та

інноваційного

менеджменту

у

сфері

запобігання

кіберзлочинності.
РНП НД – 9. Проаналізувати систему запобігання кіберзлочинності в Україні та
визначити індикатори якості й ефективності її функціонування.
РНП НД – 10. Здатність здійснювати кримінологічні прогнози та розробляти плани
заходів запобігання кіберзлочинності.
РНП НД – 11. Знати істотні ознаки кіберзлочинності, проаналізувати її
детермінанти, визначати стратегічні напрями і заходи запобігання.
РНП НД – 12. Продемонструвати знання основних тенденцій поширення злочинів
проти довкілля, причини та умов їх вчинення, сформулювати заходи запобігання.

Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів навчання
за спеціальністю і спеціалізацією освітньо-професійної програми визначається в
карті результатів навчання, сформульованих у термінах компетентностей (Додаток
2).
5. Модуляризація компетентнісно-орієнтованої програми навчальної дисципліни.
Експлікація модуляризації компетентнісно-орієнтованої програми навчальної
дисципліни визначається у матриці зв’язків між модулями навчальної дисципліни,
результатами навчання та предметними компетентностями (Додаток 3).

2. Опис навчальної дисципліни

Курс

Рівень

освіти,

галузь Дидактична

структура

знань, спеціальність

навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕКТС:

Рівень освіти –

Лекції: 20 год

4

другий (магістерський)

Практичні заняття: 30 год

Кількість модулів: 3
Загальна кількість годин:

Самостійна робота: 70 год.
Галузь знань – 08 «Право»
Види контролю:

120
Тижневих годин: 4

Спеціальність –081 «Право»

поточний контроль;
підсумковий контроль знань
(іспит)

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль

1.

Кібезлочинність: поняття, види та запобігання.

Поняття кіберзлочинності та її місце в загальній стуктурі злочинності. Види
кіберзлочинів. Поняття та кримінологічна характеристика кіберзлочинності.

Особистість

кіберзлочинця.

Причини

та

умови

вчинення

кіберзлочинів.

Запобігання кіберзлочинності.
Європейський

конвенційний

механізм

запобігання

кіберзлочинності:

поняття та система.
Детермінанти та основні напрямки запобігання кіберзлочинності
Модуль 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з кібезлочинністю.
Сучасний стан кримінально-правового забезпечення боротьби з кібезлочинністю.
Система та загальна харктеристика кіберзлочинів.
Реалізація форм кримінальної відповідальності за кіберзлочини.
Модуль 3. Особливості методики розслідування кіберзлочинів. Електронні
докази у кримінальному провадженні
Особливості методики розслідування кіберзлочинів.
Поняття електронних доказів у кримінальному провадженні
Види електронних доказів
Способи збирання електронних доказів.
Використання електронних доказів під час судового розгляду

4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
Форми організації освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна
підготовка.
Види навчальних занять: лекції, практичне заняття.
4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти
4.2.1. Зміст та призначення самостійної роботи студентів.
Під час самостійної роботи студент має самостійно опрацювати конспекти
лекцій, рекомендовану літературу, нормативні акти, матеріали емпіричних

досліджень до тем, що виносяться на практичні заняття.
4.2.2. Форми самостійної роботи студентів.


виконання домашніх завдань;



доопрацювання матеріалів лекції;



робота в інформаційних мережах;



опрацювання додаткової літератури;



складання конспектів тем, що виносяться для самостійного

вивчення;


підготовка статистичних матеріалів, складання схем, нотаток.

4.3. Освітні технології та методи навчання
Освітні технології навчання: проблемне навчання, аудіо-візуальні технології,
презентації,

технологія студентоцентриcтського навчання тощо) та методи

навчання (наприклад: прес-конференція, дискусія, ділові ігри тощо).
Освітні методи навчання: доповіді, дискусії, ділові ігри.
4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих
компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни
14.Поточний контроль знань студентів.
Види поточного контролю знань студентів: опитування; перевірка виконання
домашніх завдань; виконання контрольних (інших письмових) робіт, проведення
колоквіумів, контрольний захід поточного контролю.
Фонд оціночних засобів.
2.1. Поточне оцінювання роботи студента на практичних заняттях
проводиться за 3-х бальною системою від 0 до 3-ох балів:
0 (нуль) – під час опитування з’ясовано, що студент зовсім не підготовлений
до заняття. Студент відсутній на занятті (помітка «Н»).
0,5 бали - присутність на занятті (у випадку коли особу не було опитано на

занятті, і відповідно не було отримано «0» балів), або надзвичайно слабка
підготовка студента;
1 бал - загалом задовільне знання студентом матеріалу, законів, разом з тим
він не може відповісти (значно ускладнюється) на

додаткові та уточнюючі

запитання, не може оперувати запам’ятованим матеріалом, вільно осмислювати
його та пов’язувати із суміжними питаннями (проблемами), попередніми темами
тощо.
2 бали - студент досконало знає матеріал, як за конспектом лекцій, так і за
кафедральним підручником, законами, самостійно оперує матеріалом.
3 бали - ті ж критерії як і для оцінки «2» бали, за обов’язкової умови, що при
підготовці до заняття студент використав та засвоїв додаткові літературні,
підзаконні нормативні джерела за темою (окрім кафедрального підручника,
конспекту, законів). Використання додаткових джерел має бути підтверджено
усним виступом студента, наявністю власноручних анотацій додаткової літератури,
раздрукованих чи світлокопійованих витягів цитованої літератури тощо.
2.2. Оцінювання контрольного заходу змістовного модуля (КЗЗМ):
Контрольний захід змістовного модулю може проводитись в усній чи
письмовій формі (за рішенням викладача).
Для допуску до КЗЗМ студент повинен відпрацювати всі пропущені заняття.
При цьому за заняття, на якому студент отримав оцінку «0,5», за результатом
відпрацювання він може отримати не більше 2,5 балів, максимальна оцінка не
виставляється. За пропущені заняття можливо отримати лише 2,5 бали.
Оцінка за контрольний захід, незалежно від обраного методу, виставляється в
межах до 3 балів.
При усному КЗЗМ (наприклад, суцільне опитування студентів групи за 2-3
вибірковими питаннями змістовного модуля) оцінка виставляється до 3 балів.
При письмовому КЗЗМ (за тестовими завданнями або за письмовою
контрольною роботою, що складатиметься із двох питань модульного блоку) оцінка
виставляється залежно від кількості вірних/невірних відповідей. При правильних
відповідях на 50% питань і більше – до 3 балів. Менш 50% правильних відповідей

– до 1 балу.
Порядок формування оцінок за дисципліною. Підсумкова оцінка формується
в результаті додавання балів поточного модульного контролю, балів за
індивідуальну роботу та балів, отриманих за результатами підсумкового контролю іспиту.
2.4. Розрахунок балів:
Максимальна кількість балів, які студент може отримати з предмету за
підсумками семестру (з урахуванням іспиту) становить 100 балів, яка складає 35
балів за змістовний модуль, 5 балів за індивідуальну роботу, 60 балів за іспит.
Кількість

Вид контролю

балів
15

Змістовний модуль 1

(12+3)

(ПЗ+контрольний захід)

18

Змістовний модуль 2

(15+3)

(ПЗ+контрольний захід)

7

Індивідуальна робота

60

Іспит

100

Загальна оцінка

Змістовний модуль 1 (ЗМ1) - присутність на заняттях по 0,5 бала
(максимальна 3) (4 заняття х 3бали = 12 балів). За контрольний захід від 1 до 3.
Змістовний модуль 1 (ЗМ1) - присутність на заняттях по 0,5 бала
(максимальна 3) (5 занять х 3 бали = 15 балів).
За контрольний захід від 1 до 3 балів.
Індивідуальна робота – до 7 балів.
Мінімальні бали для допуску до складання іспиту – 20.

15.Підсумковий контроль знань студентів
Види підсумкового контролю: іспит.

Фонд оціночних засобів: відповіді на питання екзаменаційного білету /
максимальна оцінка 60 балів.

3. Критерії і рівні оцінювання результатів навчання.
Шкала оцінювання результатів навчання студентів:
Оцінка
за

Визначення

шкалою

ECTS

Оцінка

Оцінка

за

за

національною

використовується в НЮАУ

100-

шкалою
А

Відмінно

–

виконання,

відмінне
лише

незначною

з

кількістю

5

90 – 100

помилок
В

Дуже

добре

–

вище

середнього рівня з кількома

80 – 89

помилками
4
С

Добре – у цілому правильна
робота з певною кількістю

75 – 79

незначних помилок
D

Задовільно – непогано, але
зі

значною

кількістю

70 – 74

недоліків
3
Е

Достатньо
задовольняє
критерії

–

виконання
мінімальні

60 – 69

бальною

шкалою,

що

Незадовільно

FX

–

потрібно

попрацювати перед тим, як

35 – 59

перескладати
2
Незадовільно

F

–

необхідна

серйозна подальша робота,
обов’язкий повторний курс

1 – 34

4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни
Стратегічні комунікації: [словник] / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред.
доктора юридичних наук В. А. Ліпкана. — К. : ФОП Ліпкан О.С., 2016. — 416 с.
Тихомиров О.О. Кіберзлочин: теоретико-правові проблеми / О.О.Тихомиров
//Зб. матеріалів наук.-практ. конф. “Інформаційна безпека: виклики і загрози
сучасності”; 5 квітня 2013 р.—К. : Наук.-вид. центр НА СБ України.—2013.—С.
179-182
Пфо, О. М. Основні поняття і класифікація кіберзлочинності / О. М. Пфо //
Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., м. Кропивницький, 23-25 листоп. 2016 р. — Кропивницький : КНТУ,
2016. — С. 33-34.
Погорецький М. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. Погорецький, В.
Шеломенцев // Вісник прокуратури. — 2012. — № 8. — С. 89-96.
Міщук Н. Кіберзлочинність як загроза інформаційному суспільству / Н.
Мыщук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. — 2014. — Випуск
51. — С. 173-179
Марків С. І. Кіберзлочинність. Нова кримінальна загроза / С. І. Марків //
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gurt.org.ua/articles/34602/
Бельський Ю. Щодо визначення поняття кіберзлочину/ Ю. Бельський
//Юридичний вісник. — 2014. — № 6. — С. 414-418

Кіберзлочинність: проблеми боротьби і прогнози [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://anticyber.com.ua/article_detail.php?id=140
Поняття та сутність кібернетичної злочинності [Електронний ресурс]. —
Режим

доступу

:

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1425%3A
091216-07&catid=170%3A5-1216&Itemid=211&lang=en
Словник термінів з кібербезпеки / за заг. ред. О. Копана, Є. Скулиша. — К. :
ВБ «Аванпост-Прим», 2012. — 214 с.
Проблеми чинної вітчизняної нормативно-правової бази у сфері боротьби із
кіберзлочинністю:

основні

напрями

реформування

:

Аналітична

записка

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.niss.gov.ua/articles/454
Стратегія
[Електронний

забезпечення
ресурс].

кібернетичної
—

безпеки
Режим

України
доступу

(Проект)
:

www.niss.gov.ua/public/File/2013_nauk…/kiberstrateg.pdf
Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна та Особлива частини
Навчальний посібник. — Х.: Право, 2014. — 513 c.
Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. // Офіційний вісник України
від 10.09.2007 — 2007 р., — № 65. — стор. 107. — стаття 2535.
Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується
криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через
комп’ютерні системи від 28.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2010 р., №
56, / № 31, 2006, ст. 2202 /, — стор. 73, — стаття 1920.
Бутузов В. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системноструктурний аналіз) : [монографія] / В. Бутузов. – К. : КИТ, 2010. – 148 с.
Всестороннее исследование проблемы киберпреступности и ответных мер со
стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора //
UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2.
Преступления в сфере информационных технологий [Электронный ресурс].
–Режим доступа:http://www.ru.wikipedia.org/wiki.
Невидин С.Хейг: ущерб от киберпреступлений превышает $1 трлн

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.newsland.ru/news/detail/id/807021.
Интерпол: киберпреступления являются самой опасной криминальной
угрозой

[Электронный

ресурс].

–Режим

доступа:

http://www.virusovnet.org/main/309.
Конвенция о борьбе с киберпреступностью [Электронный ресурс].–Режим
доступа: http://194.8.63.186/portals.
АзаровД.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної
інформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.
12.00.08 / Д.С.Азаров. –К.: Ін-т держави і права НАН України, 2003. –18с.
Плугатир М.В. Імплементація Україною міжнародно-правових зобов’язань
щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В.Плугатир. –К.:
Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України, 2010.–16с.

Додаток 1

Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни
Шифр та назва компетентностей за
спеціальністю і/або спеціалізацією

Шифр та назва компетентностей з навчальної
дисципліни

ЗК
–
загальні
(універсальні) ПК
–
предметні компетентності
компетентності. (обрати компетентності навчальної дисципліни
згідно зі змістом навчальної дисципліни)

з

ЗК-1.Знання
та
розуміння ПК – 1. Знання та розуміння предмету
предметної галузі і професії.
кримінології і її місця в системі
правових наук..
ПК
–
3.
Знання
поняття
кіберзлочинності,
розуміння
її
онтології, опанування гносіологічних
засадах її пізнаня.
ПК – 6. Уміння орієнтуватися в
концепціях
причин
злочинної
поведінки.
ПК – 9. Знання основних положень
вчення про особистість злочинця та
розуміння гносіологічних засад її
пізнання.
+ЗК-2.Здатність
до
вирішення ПК – 11. Знання системи запобігання
злочинності в Україні та розуміння ме
проблем інноваційного характеру.
ПК – 12. Знання стану наркозлочиності,
її
детермінації та
особливостей
запобігання.
ЗК-3.Здатність продукувати нові ідеї ПК – 4. Уміння орієнтуватися в
(креативність).
інноваційних підходах до пояснення
феномену
злочинності,
закономірностей її функціонування і
розвитку.
ПК – 12. Знання істотих ознак
кіберзлочинності,
розуміння
її
детермінантів та формулювання ідей
щодо шляхів і заходів запобігання.
ЗК-4.Здатність
до
пошуку ПК – 8. Здатність до класифікації
альтернативних
рішень
у детермінантів
кіерзлочинності
та
професійній діяльності.
надання їх загальної характеристики.
ПК – 11. Знання системи запобігання
злочинності в Україні та розуміння
механізму її функціонування.
ЗК-5.Здатність
створювати
й ПК – 8. Здатність до класифікації
детермінантів
кіерзлочинності
та
управляти науковими проектами та
надання їх загальної характеристики.
інноваційними продуктами.
ПК – 12. Знання істотих ознак
кіберзлочинності,
розуміння
її
детермінантів та формулювання ідей
щодо шляхів і заходів запобігання.

ЗК-6.Уміння ефективно проводити ПК – 2. Знання методології і методів
кримінологічних досліджень та уміння
наукові дослідження.
їх застосовувати у прикладних цілях.
ПК – 6. Уміння орієнтуватися в
концепціях
причин
злочинної
поведінки.
ЗК-7.Уміння розуміти великі обсяги ПК – 5. Знання феноменології
інформації
і
критично- кіберзлочинності, здатність до аналізу
конструктивно її оцінювати.
та
інтерпритації
статистичних
показників
вимірювання
кіберзлочинності.
ПК – 12. Знання істотих ознак
кіберзлочинності,
розуміння
її
детермінантів та формулювання ідей
щодо шляхів і заходів запобігання.
ЗК-8.Навички
роботи
в ПК – 12. Знання істотих ознак
комп’ютерних
мережах
та кіберзлочинності,
розуміння
її
використання програмних засобів.
детермінантів та формулювання ідей
щодо шляхів і заходів запобігання.
ЗК-9.
Уміння
виявляти
та ПК – 6. Уміння орієнтуватися в
використовувати джерела інформації концепціях
причин
злочинної
(бібліографії, документи, сайти та поведінки
ін.).
ПК – 10. Знання правових засад
державної політики України у сфері
запобігання кіберзлочинності.
ЗК-10.Здатність
формулювати ПК – 8. Здатність до класифікації
особисту думку та доказово її детермінантів кіберзлочинності та
представляти
надання їх загальної характеристики.
ЗК-11.Здатність до безперервної ПК – 2. Знання методології і методів
самоосвіти та самовдосконалення.
кримінологічних досліджень та уміння
їх застосовувати у прикладних цілях.
ПК
–
3.
Знання
поняття
кіберзлочинності,
розуміння
її
онтології, опанування гносіологічних
засадах її пізнаня..
ПК – 4. Уміння орієнтуватися в
інноваційних підходах до пояснення
феномену
кіберзлочинності,
закономірностей її функціонування і
розвитку.
ФКС – фахові компетентності за
спеціальністю (обрати компетентності
згідно зі змістом навчальної дисципліни)

Додаток 2

Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у
термінах компетентностей
Шифр та назва РН за
спеціальністю і / або
спеціалізацією
РНС
–
результати
навчання
за
спеціальністю
(обрати
результати
навчання
згідно
зі
змістом
навчальної дисципліни)

Модуль
НД

РНС-1.Здатність
продемонструвати
знання й розуміння
юриспруденції
в
сучасному
наукознавстві.

№1

РНП НД – 1. Розкрити поняття
злочинності,
проаналізувати
її
онтологію, визначити гносіологічні
засади пізнаня.

РНС-3.Проаналізувати
детермінант розвитку
правової теорії.

№1

РНП НД – 7. Розкрити основні
положення вчення про особистість
злочинця
та
охарактеризувати
гносіологічні засади її пізнання.

РНС-4.Проаналізувати

№1

РНП
НД
–
2.
Здатність
продемонструвати
уміння
формулювати нові гіпотези щодо
пояснення
феномену
кіберзлочинності, закономірностей її
функціонування і розвитку.
РНП НД – 3. Проаналізувати
феноменологію кіберзлочинності на
підставі статистичної звітності.

№1

РНП НД – 3. Розкрити поняття

методологічні
взаємодії
науки

Результати навчання з навчальної
дисципліни

аспекти

юридичної
і

юридичної

практики.

РНС-5.Інтерпретувати

Шифр та назва РН з навчальної дисципліни

феномен
юридичної
практики як об'єкта
науково-правових
досліджень
в
юриспруденції.

злочинності,
проаналізувати
її
онтологію, визначити гносіологічні
засади пізнаня.

РНС-6.Здатність
продемонструвати
уміння
формулювати
нові гіпотези та наукові
проблеми
в
галузі
права, обирати належні
напрями й відповідні
методи
для
їх
дослідження.

№1

РНП
НД
–
2.
Здатність
продемонструвати
уміння
формулювати нові гіпотези щодо
пояснення
феномену
кіберзлочинності, закономірностей її
функціонування і розвитку.
РНП НД – 12. Продемонструвати
знання
основних
тенденцій
поширення кіберзлочинів, причини та
умов їх вчинення, сформулювати
заходи запобігання.

РНС-7.Доводити
епістемологічну
правомірність
висунення теоретичних
альтернатив
при
проведенні
наукових
досліджень.

№1

РНП НД – 4. Здатність пояснити
різницю між різними концепціями
причин злочинної поведінки.

РНС-8.Проаналізувати
особливості
інноваційної діяльності
та
інноваційного
менеджменту
у
правовій сфері.

№1

РНП НД – 8. Проаналізувати
особливості інноваційної діяльності
органів охорони правопорядку та
інноваційного менеджменту у сфері
запобігання кіберзлочинності. .

РНС-10.Визначати
індикатори якості й
ефективності
юридичної практики.

№1

РНС-11.Здатність

№1

РНП НД – 9. Проаналізувати систему
запобігання
кіберзлочинності
в
Україні та визначити індикатори
якості
й
ефективності
її
функціонування.
РНП НД – 8. Проаналізувати
особливості інноваційної діяльності
органів охорони правопорядку та
інноваційного менеджменту у сфері

продемонструвати
знання

та

розуміння

прикладних

аспектів

запобігання кіберзлочинності. ..

правової герменевтики.
№1

РНП НД – 11. Знати істотні ознаки
кіберзлочинності, проаналізувати її
детермінанти, визначати стратегічні
напрями і заходи запобігання.

РНС-16.Здатність
продемонструвати
знання
юридичної
техніки
та
її
прикладних аспектів в
дискурсі
правової
епістемології
та
юридичної практики.

№2

РНП НД – 10. Здатність здійснювати
кримінологічні
прогнози
та
розробляти плани заходів запобігання
кіберзлочинності.
РНП НД – 12. Продемонструвати
знання
основних
тенденцій
поширення кіберзлочинів, причини та
умов їх вчинення, сформулювати
заходи запобігання

РНС-17.Проаналізувати

№1,2

РНП НД – 5. Розкрити природу
кримінологічної
детермінації
кіберзлочинності, продемонструвати
зв’язки і залежності з cуспільними
явищами і процесами
РНП НД – 6. Класифікувати
і
охаректиризувати
детермінанти
кіберзлочинності.
РНП НД – 7. Розкрити основні
положення вчення про особистість
злочинця
та
охарактеризувати
гносіологічні засади її пізнання.

№2

РНП НД – 9. Проаналізувати систему
запобігання
кіберзлочинності
в
Україні та визначити індикатори
якості
й
ефективності
її
функціонування..

РНС-15.Здійснювати
стартап проектування в
правовій сфері.

обумовленість девіацій
у правовій сфері.

РНС-18.Здійснювати
правовий комплаенс в
межах
професійних
обовязків.

РНП НД – 11. Знати істотні ознаки
кіберзлочинності, проаналізувати її
детермінанти, визначати стратегічні
напрями і заходи запобігання.

Додаток 3
Матриця зв’язків між модулями навчальної дисципліни, результатами
навчання та предметними компетентностями у програмі навчальної
дисципліни
Результати
навчання за
навчальною
дисципліною /
модулями

Предметні компетентності
ПК
–1

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Навчальна
дисципліна /
Модуль 1
РНС НД – 1. 1
РНС НД – 1. 2
РНС НД – 1.3

*
*
*

*

РНС НД – 1.4
РНС НД – 1.5

*

*

РНС НД – 1.6

*

РНС НД – 1.7
РНС НД – 1.8

*

*

*
*

РНС НД – 1.9

*

РНС НД – 1.10
РНС НД – 1.11
РНС НД – 1.12

Навчальна
дисципліна /
Модуль 2

*

*

*
*

ПК
ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
ПК
–1
ПК – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 –
–2
12
– 3

Навчальна
дисципліна /
Модуль 2
РНС НД – 2.1

ПК
ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
–
– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
12
*

РНС НД – 2.2

*

РНС НД – 2.3

*
*

РНС НД – 2.4

*

РНС НД – 2.5

*
*

РНС НД – 2.6

*

РНС НД – 2.7

*
*

*

*

РНС НД – 2.8

*

РНС НД – 2.9

*

РНС НД – 2.10

*

РНС НД – 2.11

*

РНС НД – 2.12

Навчальна
дисципліна /
Модуль 3
РНС НД – 3. 1
РНС НД – 3. 2
РНС НД – 3.3

*

*

ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 –
12

*
*

*
*

РНС НД – 3.4
РНС НД – 3.5

*

РНС НД – 3.6

*

РНС НД – 3.7

*

РНС НД – 3.8

РНС НД – 3.11
РНС НД – 3.12

*
*

РНС НД – 3.9
РНС НД – 3.10

*

*
*

*
*
*

