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1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції 

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

вибіркова 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

-практичні 

- самостійна робота: 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Відвернення, розслідування та припинення 

міжнародних і багатьох внутрішньодержавних 

кримінальних правопорушень, як і притягнення до 

відповідальності винних в їх скоєнні осіб, не є 

можливим в одноособовому порядку, без допомоги 

інших держав та міжнародних організацій. Досягнення 

цієї мети вимагає від держав не лише проголошення 

односторонніх декларацій про наміри, участі у 

підписанні міжнародних договорів та діяльності 

міжнародних інституцій, а й реального здійснення 

спільної й узгодженої діяльності, спрямованої на 

протидію транснаціональній та внутрішньодержавній 

організованій злочинності. У зв’язку з цим створення 

власної внутрішньодержавної системи правоохоронних 

органів та налагодження ефективної взаємодії як між 

ними, так і з відповідними правоохоронними органами 

інших держав та міжнародними інституціями стає 

першочерговим завданням для будь-якої держави, яка 

узяла на себе обов’язок співпрацювати з членами 

міжнародного співтовариства відповідно до 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Міжнародне співробітництво у правоохоронній 

діяльності» є опанування певним інструментарієм науки 

міжнародного права, вивчення його сутності та 

особливостей, системи, основних принципів та джерел, 



 

 

суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним 

правом, а також вивчення процесів формування і 

розвитку міжнародно-правових відносин у галузі 

правоохоронної діяльності. Важливим є підготовка 

юриста із широким колом знань основ теорії і практики 

у галузі міжнародної правоохоронної діяльності. 

Дисципліна передбачає послідовний та системний 

розгляд окремих аспектів діяльності правоохоронних 

органів у галузі міжнародного співробітництва у 

протидії злочинності. Досягнення мети здійснюється в 

процесі викладання навчальної дисципліни через 

вирішення конкретних завдань. 

Завданням навчальної дисципліни - є 

формування у здобувачів вищої освіти знань, вмінь та 

навичок, які відповідають професійно-

кваліфікаційним характеристикам та завданням, які 

ставляться перед поліцією на конкретному етапі 

розвитку українського суспільства. У процесі 

вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

ознайомитися з основами міжнародної 

правоохоронної діяльності, зрозуміти роль і значення 

міжнародно-правових термінів, навчитися самостійно 

користуватись міжнародно-правовими актами та вміло 

застосовувати їх у власній правовій практиці. 

Результатом вивчення дисципліни має стати 

формування у здобувачів вищої освіти як працівників 

Національної поліції знань, вмінь та навичок, які 

відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам основних посад працівників 

правоохоронних органів України   

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Міжнародне співробітництво в правоохоронній 

діяльності  має тісний зв'язок  з конституційним, 

адміністративним, міжнародним, кримінальним та 

іншими галузями права, правом Європейського Союзу, 

поліцейською, адміністративною діяльністю, 

навчальною дисципліною «Судові та правоохоронні 

органи України»  та іншими дисциплінами. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: аналітичний, історичний, 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

9. Форма контролю: Залік   

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

 (для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 



 

 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 

50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності ЗВО має право перескладати усі форми 

поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до 

екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті 

навчання.    

 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти має:  

      знати: еволюцію, сучасний стан та закономірності 

розвитку міжнародного співробітництва держав у 

правоохоронній діяльності; сутність міжнародного 

співробітництва у сфері правоохоронної діяльності 

держав; основні принципи та форми міжнародного 



 

 

співробітництва держав у правоохоронній сфері; 

юридичні гарантії, напрями діяльності та структуру 

міжнародних організацій, діяльність яких спрямована на 

попередження злочинності у світі та боротьбу з нею; 

основні міжнародні документи (конвенції, декларації 

тощо), які визначають стандарти діяльності державних 

органів у галузі правоохоронної діяльності; 

взаємозв’язок і взаємозалежність міжнародного й 

внутрішньодержавного законодавства у сфері 

правоохоронної діяльності на прикладі України; роль 

України, як суб’єкта міжнародного права, у процесі 

попередження, розкриття та боротьби з 

транснаціональною та міжнародною організованою 

злочинністю. 

        вміти: застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; адаптовуватись до нових ситуацій; 

відтворювати основні поняття та категорії навчальної 

дисципліни; довільно використовувати засвоєні знання 

для правильного формулювання складних юридичних 

понять і категорій з подальшим їх використанням при 

вивченні галузевих дисциплін; вірно тлумачити норми 

права; безпомилково застосовувати правові приписи при 

виконанні своїх службових повноважень;  на основі 

засвоєння теоретичних знань вміти з наукових позицій 

давати правильну оцінку окремим аспектам діяльності 

щодо здійснення міжнародного співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності, розкривати їх дійсну 

сутність, розуміти соціальне призначення; давати 

морально-правову оцінку діяльності суб’єктів 

міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності; давати фахову оцінку окремим проявам 

міжнародної злочинності з метою вироблення основних 

напрямів і форм здійснення міжнародного 

співробітництва щодо їх протидії; знаходити шляхи 

розв’язання задач, що виникають у працівника 

національної поліції під час виконання професійних 

завдань; переосмислювати наявні знання стосовно нових 

фактів; адаптувати раніше отримані знання, вміння та 

навички до змінних умов та нестандартних ситуацій; 

самостійно вести експериментальну, науково-

дослідницьку діяльність; професійно оперувати 

категоріально-понятійним апаратом. 
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