
 
 

 

 



Гринчак В. А. Міжнародне кримінальне право. Робоча програма 

навчальної дисципліни для студентів факультету міжнародних відносин за 

спеціальністю 293 – «міжнародне право». Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2021. –    с. 

 

Розробник: 
Гринчак В. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри міжнародного права 

Протокол № 1 від. “30” серпня 2021 р. 

  

Завідувач кафедри міжнародного права проф. Репецький В.М. 

“30” серпня 2021 р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

©Гринчак В. А., 2021 



 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Міжнародне 

кримінальне право ”) 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Мета. 

Формування комплексних знань про правові механізми забезпечення 

права на переслідування, яке є одним із наслідків, що випливають з 

державного суверенітету. 

2.2. Завдання. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у виявленні закономірностей 

формування сучасної системи двосторонніх та багатосторонніх відносин, які 

забезпечують співробітництво держав у протидії злочинності, дослідженні 

особливостей становлення та розвитку видів та форм співробітництва у 

протидії злочинності, класифікації та правильній кваліфікації злочинів 

міжнародного характеру, з’ясування місця і ролі міжнародних організацій у 

протидії злочинності. 

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати): 

 Зміст і суть принципів і норм міжнародного права, які регулюють 

співробітництво держав у протидії злочинності. 

  Етапи та особливості формування міжнародно-правового 

співробітництва держав у протидії злочинності. 

  Суть і правову природу злочинів міжнародного характеру,  

класифікацію злочинів міжнародного характеру. 

  Види та форми міжнародно-правового співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

  Особливості співробітництва держав у протидії злочинності за участю 

міжнародних організацій. 

  Особливості співробітництва держав у протидії злочинності за участю 

України. 

вміти:  

 Кваліфікувати та розмежовувати злочини міжнародного характеру. 

 Визначати види і форми співробітництва держав у боротьбі з 

міжнародною злочинністю. 

 Оформляти документи, які супроводжують процес співробітництва 

держав у боротьбі з міжнародною злочинністю. 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лекційні заняття 

 

Тема 1. Поняття, суть і значення міжнародного кримінального 

права,  



 Становлення міжнародного кримінального права як галузі 

міжнародного публічного права. Особливості міжнародного кримінального 

права.  Кримінальне переслідування – одна із основних внутрішніх функцій 

держави. Зміст та межі кримінального переслідування. 

Виникнення міжнародного співробітництва  у боротьбі зі злочинністю. 

Видача злочинців у Древньому Єгипті. Повернення рабів і право притулку в 

Древній Греції. Притягнення злочинців до відповідальності і релігійний 

притулок в Праві Мойсея. Боротьба з піратством в Древні віки. 

Договори про видачу злочинців Київської Русі. Договори князів Олега 

та Святослава з Візантією про видачу злочинців. Екстрадиційні злочини 

Київської Русі. 

Боротьба з піратством та работоргівлею в Середньовіччі. Віденський 

Конгрес 1815 року і питання работоргівлі. Політичні злочини в ХІХ ст..  

Обмеження та контроль за незаконним обігом наркотичних речовин на 

початку ХХ ст. Опіумна комісія – перший досвід боротьби з міжнародною 

злочинністю в рамках наддержавних структур. Боротьба з міжнародним 

тероризмом в І половині ХХ ст.. 

Кодифікація злочинів міжнародного характеру. І Міжнародна 

конференція по уніфікації кримінального права 1927 р. 

Міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру: порівняльний 

аналіз. Кодифікація міжнародних злочинів. 

Роль міжнародних організацій у протидії злочинності. ООН і боротьба з 

міжнародною злочинністю. 

 

Тема 2.  Принципи міжнародного кримінального права. 

Поняття, суть та системи принципів міжнародного кримінального 

права. 

Принцип взаємності: суть, зміст та його роль у формуванні 

міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. 

Розвиток основних принципів міжнародного права в міжнародному 

кримінальному праві та їх вплив на формуванні галузевих принципів 

міжнародного кримінального права.  

Роль основного принципу міжнародного права суверенної рівності у 

формуванні міжнародного кримінального права. 

Роль основного принципу міжнародного права невтручання у внутрішні 

справи  у формуванні міжнародного кримінального права. 



Роль основного принципу міжнародного права поважання прав людини 

і основних свобод у формуванні міжнародного кримінального права. 

Роль основного принципу міжнародного права добросовісного 

виконання зобов’язань за міжнародним правом у формуванні міжнародного 

кримінального права. 

Галузеві принципи міжнародного кримінального права. Принцип 

подвійної кримінальності, Принцип переслідування лише за екстрадиційні 

злочини. Принцип обмеження переслідування меншою санкцією. 

 

Тема 3.  Джерела міжнародного кримінального права. 

Загальна характеристика, система та особливості джерел міжнародного 

кримінального права. 

Договірні та позадоговірні джерела співробітництва держав у боротьбі 

зі злочинністю. Ґенеза міжнародних договорів щодо співробітництва держав 

у боротьбі зі злочинністю. Універсальні, регіональні та двосторонні договори 

у боротьбі зі злочинністю. 

Міжнародні договори про видачу злочинців – основа міжнародного 

співробітництва у протидії злочинності. Міжнародні договори, які 

регулюють інші форми співробітництва у протидії злочинності.  

Типові договори у міжнародному кримінальному праві, їх зміст та роль 

у забезпеченні ефективного міжнародного співробітництва у протидії 

злочинності. 

Національне законодавство України з питань міжнародного 

співробітництва у протидії злочинності. Кримінально-процесуальний кодекс 

України і міжнародне співробітництво у протидії злочинності. 

 

Тема 4. Поняття, суть  і зміст злочину міжнародного характеру. 

   Поняття, суть та особливості злочину міжнародного характеру. 

Правова природа злочину міжнародного характеру. Види злочинів 

міжнародного характеру 

   Злочин міжнародного характеру як міжнародний стандарт 

співробітництва держав у протидії злочинності. Подвійна кримінальність 

злочинів міжнародного характеру. 



   Злочини міжнародного характеру та міжнародні злочини: проблеми 

розмежування. 

    

Тема 5. Поняття та зміст системи злочинів міжнародного характеру. 

Поняття системи злочинів у національному праві та її вплив на 

формування і розвиток системи злочинів міжнародного характеру. 

   Система злочинів міжнародного характеру. Підходи до формування 

сучасної системи злочинів міжнародного характеру. 

   Етапи та динаміка формування системи злочинів міжнародного 

характеру. 

 

Тема 6. Злочини міжнародного характеру, які посягають на  нормальне 

здійснення міжнародних відносин. 

Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, які 

посягають на  нормальне здійснення міжнародних відносин. 

Міжнародний тероризм як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та види міжнародного тероризму. 

Захоплення заручників як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та його види. 

Найманство як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та види. 

Злочини, пов’язані з безпекою ядерних матеріалів. 

Злочини, пов’язані з культурними цінностями. 

 

Тема 7  Злочини міжнародного характеру, які посягають на  нормальне 

здійснення міжнародних економічних відносин. 

Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, які 

посягають на  нормальне здійснення міжнародних економічних відносин. 

Легалізація доходів отриманих від злочинної діяльності (відмивання 

доходів) як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та види. 

Фальшивомонетництво як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та види. 

Піратство як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та види. 

Контрабанда. Склад злочину та види. 

Незаконне використання торгівельного знаку та знаку обслуговування. 

Склад злочину та види. 



Тема  8.   Злочини міжнародного характеру, які посягають на особу, 

майнові та інші права, моральні устої суспільства тощо.   

Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, які 

посягають на особу, майнові та інші права, моральні устої суспільства тощо. 

Рабство і работоргівля як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та види.   

Незаконний обіг наркотичних речовин як злочин міжнародного 

характеру. Склад злочину та види. 

Нелегальна міграція як злочин міжнародного характеру. Склад злочину 

та види.  

Торгівля людьми як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та 

види.  

Розповсюдження порнографії як злочин міжнародного характеру. 

Склад злочину та види. 

Катування та інші нелюдські поводження як злочин міжнародного 

характеру. Склад злочину та види. 

 

Тема 9. Злочини міжнародного характеру, які передбачені 

спеціальними конвенціями. 

Злочини проти безпеки цивільної авіації. Склад злочину та види. 

Злочини вчинені на морі. Склад злочину та види. 

Хуліганство футбольних вболівальників. Склад злочину та види. 

 

Тема 10.  Поняття, види та форми співробітництва держав у протидії 

злочинності. 

Правова модель (конструкція) співробітництва держав у протидії 

злочинності. Зміст, суть та особливості співробітництва держав у протидії 

злочинності.  

Право на переслідування злочинця – суверенне право держави та 

підстава для співробітництва держав у протидії злочинності. 

Види та форми співробітництва держав у протидії злочинності: 

загальна характеристика. Двостороннє та багатостороннє співробітництва 

держав у протидії злочинності. 

Співробітництво держав за участю спеціальних міжнародних органів. 

 

Тема 11. Екстрадиція як  форма співробітництва держав у протидії 

злочинності. 



Ґенеза екстрадиції у міжнародному праві. Роль мінімальних стандартів 

прав людини та основних свобод у формуванні засад та принципів 

екстрадиції у міжнародному праві. Вплив засад та принципів кримінального 

права на процес екстрадиції у міжнародному праві. Видача злочинців та 

відмова від видачі. Законодавство України про видачу злочинців. 

Видача (екстрадиція) злочинців та передача злочинців як основна 

форма співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю. Видача злочинців 

на підставі міжнародного договору. Типовий договір про видачу злочинців 

Видача злочинців за принципом взаємності. Кримінально-процесуальні 

аспекти видачі злочинців. 

Передача злочинців як форма співробітництва держав у протидії 

злочинності. Кримінально-процесуальні аспекти передачі злочинців. 

Тимчасова видача злочинців як форма співробітництва держав у 

протидії злочинності. Кримінально-процесуальні аспекти тимчасової  видачі 

злочинців. 

 

Тема 12. Перейняття кримінального переслідування як форма 

співробітництва держав у протидії злочинності. 

Поняття, суть і зміст перейняття кримінального переслідування  

(переуступки проводження у кримінальних справах). Нормативно-правове 

регулювання перейняття кримінального переслідування. Підстави та 

умови перейняття кримінального переслідування.  

Перейняття кримінального переслідування як форма співробітництва 

держав у протидії злочинності. Кримінально-процесуальні аспекти 

перейняття кримінального переслідування. 

 

Тема 13.  Правова допомога  як форма співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

Поняття та суть правова допомога у кримінальних справах. 

Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних 

справах 1959 р. Мінська конвенція про правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах 1993 р.  



Правова допомога у кримінальних справах як форма співробітництва 

держав у протидії злочинності. Нормативно-правовий зміст правової 

допомоги згідно чинного законодавства України.  

Одержання показань і заяв від окремих осіб (у тому числі 

обвинувачених, підозрюваних, свідків, потерпілих, експертів) як різновид 

правової допомоги. 

Виконання обшуків і виїмок, виконання оглядів як різновид правової 

допомоги. 

Вручення документів, пов’язаних із провадженням у кримінальній 

справі (наприклад, повісток ) як різновид правової допомоги. 

Сприяння у наданні для допиту або допомоги у провадженні 

розслідування осіб, що утримуються під вартою як різновид правової 

допомоги. 

Встановлення особи та її місця знаходження як різновид правової 

допомоги. 

Виконання судових експертиз як різновид правової допомоги. 

Надання інформації, речових доказів, надання документів і матеріалів, 

у тому числі банківських, юридичних, фінансових як різновид правової 

допомоги. 

Інші види допомоги (напр.: міжнародний розшук, арешт, конфіскація 

одержаних злочинним шляхом грошових засобів і майна) як різновид 

правової допомоги. 

 

Тема 14. Передача засуджених для відбування  у державу походження 

або постійного проживання як форма співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю. 

Поняття, суть та зміст передачі засуджених для відбування  у державу 

походження або постійного проживання. Конвенція про передачу засуджених 

осіб від 21.03.1983 р. Додатковий протокол до Конвенції 1983 р. від 



18.12.1997р. Конвенція про передачу засуджених до позбавлення волі для 

подальшого відбування покарання від 6.03.1998 р. 

Передача засуджених для відбування  у державу походження або 

постійного проживання як форма співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю. Кримінально-процесуальні аспекти передачі засуджених для 

відбування  у державу походження або постійного проживання. 

Передача засуджених для відбування  у державу походження або 

постійного проживання в практиці України. 

 

   Тема   15.  Особливості співробітництва держав у протидії 

злочинності за участю спеціальних міжнародних органів. 

Загальна характеристика участі міжнародних органів у  співробітництві 

держав у протидії злочинності. 

Роль ООН у боротьбі зі злочинністю. Протидія транснаціональній та 

організованій злочинності в рамках ООН. Конгреси щодо попередження 

злочинності та поводження з правопорушниками. 

ЕКОСОР і боротьба зі злочинністю. Комісія щодо попередження 

злочинності та кримінального правосуддя ЕКОСОР. 

Міжнародні організації кримінальної поліції. Інтерпол та Європол: 

загальна характеристика. 

 

Тема 16.  ІНТЕРПОЛ і співробітництва держав у протидії злочинності. 

Інтерпол – міжнародна організація кримінальної поліції. Історія 

створення, цілі, завдання. Принципи та мета діяльності Інтерполу. 

Механізм співробітництва держав у рамках Інтерполу. Органи 

Інтерполу. Генеральна Асамблея. Виконавчий комітет. Генеральний 

секретаріат. Національні центральні бюро. Радники. 

Порядок здійснення розшуку в рамках Інтерполу. Види розшуку. 

Червоний та зелений циркуляри. 

Україна та Інтерпол. Укрбюро Інтерполу України. 



 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1. Денна форма навчання 

№ 

п/п 

ТЕМА Кількість годин 

Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

1 Поняття, принципи та джерела 

міжнародного кримінального 

права. 
2 2 2 

2 Принципи міжнародного 

кримінального права. 
2 2 2 

3 Джерела міжнародного 

кримінального права. 
2 2 2 

4 Поняття, суть  і зміст злочину 

міжнародного характеру. 2 2 2 

5 Поняття та зміст системи 

злочинів міжнародного 

характеру. 
2  3 

6 Злочини міжнародного 

характеру, які посягають на  

нормальне здійснення 

міжнародних відносин. 

2 1 4 

7 Злочини міжнародного 

характеру, які посягають на  

нормальне здійснення 

міжнародних економічних 

відносин. 

2 1 4 

8 Злочини міжнародного 

характеру, які посягають на 

особу, майнові та інші права, 

моральні устої суспільства 

тощо. 

2 1 4 

9 Злочини міжнародного 

характеру, які передбачені 

спеціальними конвенціями. 
2 1 4 

10 Поняття, види та форми 

співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю. 

2  3 

11 Екстрадиція як  форма 

співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

2 1 2 

12 Перейняття 

кримінального 

переслідування як форма 

співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

2 1 2 

13 Правова допомога  як 

форма співробітництва 
2 1 2 



держав у протидії 

злочинності. 

14 Передача засуджених для 

відбування  у державу 

походження або 

постійного проживання як 

форма співробітництва 

держав у боротьбі зі 

злочинністю. 

2 1 2 

15 Особливості 

співробітництва держав у 

протидії злочинності за 

участю спеціальних 

міжнародних органів. 

2 1 2 

16 ІНТЕРПОЛ і 

співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

2 1 2 

 

4.2. Заочна форма навчання 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 
Самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

1 Поняття, принципи та джерела 

міжнародного кримінального 

права. 
2  4 

2 Принципи міжнародного 

кримінального права. 
1  4 

3 Джерела міжнародного 

кримінального права. 
1  4 

4 Поняття, суть  і зміст злочину 

міжнародного характеру. 1  4 

5 Поняття та зміст системи 

злочинів міжнародного 

характеру. 
1  4 

6 Поняття, види та форми 

співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю. 
2  6 

7 Злочини міжнародного 

характеру, які посягають на  

нормальне здійснення 

міжнародних відносин. 

 1 4 

8 Злочини міжнародного 

характеру, які посягають на  

нормальне здійснення 

міжнародних економічних 

відносин. 

 1 4 

9 Злочини міжнародного 

характеру, які посягають на 

особу, майнові та інші права, 

моральні устої суспільства 

тощо. 

 1 4 

10 Злочини міжнародного 

характеру, які передбачені 

спеціальними конвенціями. 
 1 4 



11 Екстрадиція як  форма 

співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

 1 4 

12 Перейняття 

кримінального 

переслідування як форма 

співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

 1 4 

13 Правова допомога  як 

форма співробітництва 

держав у протидії 

злочинності. 

 1 4 

14 Передача засуджених для 

відбування  у державу 

походження або 

постійного проживання як 

форма співробітництва 

держав у боротьбі зі 

злочинністю. 

 1 4 

15 Особливості 

співробітництва держав у 

протидії злочинності за 

участю спеціальних 

міжнародних органів. 

  8 

16 ІНТЕРПОЛ і 

співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

  8 

 
5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Денна форма навчання 

 

Тема 1. Становлення галузі міжнародного кримінального права у 

міжнародному праві . 

1. Поняття, суть і значення міжнародного кримінального права, 

2. Становлення міжнародного співробітництва  у боротьбі зі 

злочинністю. Договори про видачу злочинців Київської Русі.  

3. Кодифікація злочинів міжнародного характеру. І Міжнародна 

конференція по уніфікації кримінального права 1927 р. 

4. Міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру: 

порівняльний аналіз. Кодифікація міжнародних злочинів. 

5. Роль міжнародних організацій у протидії злочинності. ООН і 

боротьба з міжнародною злочинністю. 

 

Тема 2.  Принципи міжнародного кримінального права. 



1. Поняття, суть та системи принципів міжнародного кримінального 

права.  

2. Розвиток основних принципів міжнародного права в 

міжнародному кримінальному праві. 

3. Галузеві принципи міжнародного кримінального права. 

 

Тема 3.  Джерела міжнародного кримінального права. 

1. Загальна характеристика джерел міжнародного кримінального 

права. 

2. Договірні та позадоговірні джерела співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю.  

3. Договори про видачу злочинців – основні джерела міжнародного 

кримінального права.  

4. Типові договори у міжнародному кримінальному праві, їх зміст 

та місце у механізмі міжнародного співробітництва у боротьбі зі 

злочинністю.  

5. Національне законодавство України з питань міжнародного 

співробітництва у боротьбі зі злочинністю.  

 

Тема 4. Поняття, суть  і зміст злочину міжнародного характеру. 

1. Поняття, суть та особливості злочину міжнародного характеру. 

2. Подвійна кримінальність злочинів міжнародного характеру. 

3. Види злочинів міжнародного характеру. 

    

Тема 5. Поняття та зміст системи злочинів міжнародного характеру. 

1. Поняття системи злочинів міжнародного характеру. 

2. Етапи та динаміка формування системи злочинів міжнародного 

характеру. 

3.  Система злочинів міжнародного характеру. 

 

Тема 6.  Злочини міжнародного характеру, які посягають на  

нормальне здійснення міжнародних відносин. 



1. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, які 

посягають на  нормальне здійснення міжнародних відносин. 

2. Міжнародний тероризм як злочин міжнародного характеру.  

3. Захоплення заручників як злочин міжнародного характеру.  

4. Найманство як злочин міжнародного характеру.  

5. Злочини, пов’язані з безпекою ядерних матеріалів. 

6. Злочини, пов’язані з культурними цінностями. 

 

Тема 7.   Злочини міжнародного характеру, які посягають на  

нормальне здійснення міжнародних економічних відносин. 

1. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, які 

посягають на  нормальне здійснення міжнародних економічних відносин. 

2. Легалізація доходів отриманих від злочинної діяльності 

(відмивання доходів) як злочин міжнародного характеру.  

3. Фальшивомонетництво як злочин міжнародного характеру.  

4. Піратство як злочин міжнародного характеру.  

5. Контрабанда.  

6. Незаконне використання торгівельного знаку та знаку 

обслуговування.  

 

Тема  8.      Злочини міжнародного характеру, які посягають на особу, 

майнові та інші права, моральні устої суспільства тощо.   

1. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, які 

посягають на особу, майнові та інші права, моральні устої суспільства тощо. 

2. Рабство і работоргівля як злочин міжнародного характеру.    

3. Незаконний обіг наркотичних речовин як злочин міжнародного 

характеру.  

4. Нелегальна міграція як злочин міжнародного характеру.   

5. Торгівля людьми як злочин міжнародного характеру.   

6. Розповсюдження порнографії як злочин міжнародного характеру.  

7. Катування та інші нелюдські поводження як злочин 

міжнародного характеру.  

 

Тема 9. Злочини міжнародного характеру, які передбачені 

спеціальними конвенціями. 

1. Злочини проти безпеки цивільної авіації.  

2. Злочини вчинені на морі.  



3. Хуліганство футбольних вболівальників.  

 

Тема 10.  Поняття, види та форми співробітництва держав у протидії 

злочинності. 

1. Зміст, суть та особливості співробітництва держав у протидії 

злочинності.  

2. Види та форми співробітництва держав у протидії злочинності: 

загальна характеристика.  

3. Співробітництво держав за участю спеціальних міжнародних 

органів. 

 

Тема 11. Екстрадиція як  форма співробітництва держав у протидії 

злочинності. 

1. Поняття та зміст екстрадиції у міжнародному праві.  

2. Видача злочинців на підставі міжнародного договору. Типовий 

договір про видачу злочинців  

3. Видача злочинців за принципом взаємності. Кримінально-

процесуальні аспекти видачі злочинців. 

4. Передача злочинців як форма співробітництва держав у протидії 

злочинності.  

5. Тимчасова видача злочинців як форма співробітництва держав у 

протидії злочинності.  

6. Законодавство України про видачу злочинців. 

 

Тема 12. Перейняття кримінального переслідування як форма 

співробітництва держав у протидії злочинності. 

1. Поняття, суть і зміст перейняття кримінального 

переслідування (переуступки проводження у кримінальних справах).  

2. Нормативно-правове регулювання перейняття кримінального 

переслідування.  

3. Підстави та умови перейняття кримінального переслідування.  

 

Тема 13 Правова допомога  як форма співробітництва держав у 

протидії злочинності. 



1. Поняття та суть правова допомога у кримінальних справах.  

2. Одержання показань і заяв від окремих осіб (у тому числі 

обвинувачених, підозрюваних, свідків, потерпілих, експертів) як різновид 

правової допомоги. 

3. Виконання обшуків і виїмок, виконання оглядів як різновид 

правової допомоги. 

4. Вручення документів, пов’язаних із провадженням у 

кримінальній справі (наприклад, повісток ) як різновид правової допомоги. 

5. Сприяння у наданні для допиту або допомоги у провадженні 

розслідування осіб, що утримуються під вартою як різновид правової 

допомоги. 

6. Встановлення особи та її місця знаходження як різновид правової 

допомоги. 

7. Виконання судових експертиз як різновид правової допомоги. 

8. Надання інформації, речових доказів, надання документів і 

матеріалів, у тому числі банківських, юридичних, фінансових як різновид 

правової допомоги. 

9. Інші види правової допомоги.  

 

Тема 14. Передача засуджених для відбування  у державу походження 

або постійного проживання як форма співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю. 

1. Поняття, суть та зміст передачі засуджених для відбування  у 

державу походження або постійного проживання.  

2. Передача засуджених для відбування  у державу походження або 

постійного проживання як форма співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю.  

3. Передача засуджених для відбування  у державу походження або 

постійного проживання в практиці України. 

 

   Тема   15.  Особливості співробітництва держав у протидії 

злочинності за участю спеціальних міжнародних органів. 

1. Загальна характеристика участі міжнародних органів у  

співробітництві держав у протидії злочинності. 



2. Роль ООН у боротьбі зі злочинністю.  

3. ЕКОСОР і боротьба зі злочинністю. Комісія щодо попередження 

злочинності та кримінального правосуддя ЕКОСОР.  

4. Конгреси щодо попередження злочинності та поводження з 

правопорушниками. 

5. Міжнародні організації кримінальної поліції. Європол: загальна 

характеристика. 

 

Тема 16. ІНТЕРПОЛ і співробітництва держав у протидії злочинності. 

1. Інтерпол – міжнародна організація кримінальної поліції.  

2. Історія створення, цілі, завдання.  

3. Принципи та мета діяльності Інтерполу. 

4. Органи Інтерполу (Генеральна Асамблея, Виконавчий комітет, 

Генеральний секретаріат, Національні центральні бюро, Радники). 

5. Порядок здійснення розшуку в рамках Інтерполу. Види розшуку.  

6. Україна та Інтерпол. Укрбюро Інтерполу України. 

 

 

Заочна форма навчання 

 

Тема 1.  Злочини міжнародного характеру, які посягають на  

нормальне здійснення міжнародних та міжнародних економічних відносин. 

1. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, 

які посягають на  нормальне здійснення міжнародних відносин. 

2. Система злочинів міжнародного характеру, які посягають 

на  нормальне здійснення міжнародних відносин. 

3. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, 

які посягають на  нормальне здійснення міжнародних економічних 

відносин. 

4. Система злочинів міжнародного характеру, які посягають 

на  нормальне здійснення міжнародних економічних відносин. 

 



Тема  2.      Злочини міжнародного характеру, які посягають на особу, 

майнові та інші права, моральні устої суспільства, а також злочини, 

передбачені спеціальними конвенціями.   

1. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, 

які посягають на особу, майнові та інші права, моральні устої 

суспільства тощо. 

2. Система злочинів міжнародного характеру, які посягають 

на особу, майнові та інші права, моральні устої суспільства тощо. 

3. Злочини міжнародного характеру, які передбачені 

спеціальними конвенціями. 

 

Тема 3. Екстрадиція злочинців та перейняття кримінального 

провадження як  форми співробітництва держав у протидії злочинності. 

1. Поняття та зміст екстрадиції у міжнародному праві. 

Законодавство України про видачу злочинців. 

2. Видача злочинців на підставі міжнародного договору. 

Типовий договір про видачу злочинців  

3. Видача злочинців за принципом взаємності. Кримінально-

процесуальні аспекти видачі злочинців. 

4. Передача злочинців та тимчасова видача як форми 

співробітництва держав у протидії злочинності.  

5. Поняття, суть і зміст перейняття кримінального 

переслідування (переуступки проводження у кримінальних справах).  

6. Нормативно-правове регулювання перейняття 

кримінального переслідування.  

7. Підстави та умови перейняття кримінального 

переслідування.  

 

Тема 4.  Правова допомога  як форма співробітництва держав у 

протидії злочинності. 

1. Поняття та суть правова допомога у кримінальних справах.  

2. Одержання показань і заяв від окремих осіб (у тому числі 

обвинувачених, підозрюваних, свідків, потерпілих, експертів) як 

різновид правової допомоги. 

3. Виконання обшуків і виїмок, виконання оглядів як різновид 

правової допомоги. 



4. Вручення документів, пов’язаних із провадженням у 

кримінальній справі (наприклад, повісток ) як різновид правової 

допомоги. 

5. Сприяння у наданні для допиту або допомоги у 

провадженні розслідування осіб, що утримуються під вартою як 

різновид правової допомоги. 

6. Встановлення особи та її місця знаходження як різновид 

правової допомоги. 

7. Виконання судових експертиз як різновид правової 

допомоги. 

8. Надання інформації, речових доказів, надання документів і 

матеріалів, у тому числі банківських, юридичних, фінансових як 

різновид правової допомоги. 

9. Інші види правової допомоги.  

 

 

6. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (заочна форма навчання) 

 

Тема 1.  Корупція як злочин міжнародного характеру. 

Тема 2. Міжнародно-правове регулювання протидії кіберзлочинності. 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання протидії злочинам, які посягають 

на безпеку цивільної авіації. 

Тема 4. Тимчасова видача як форма співробітництва держав у протидії 

злочинності. 

Тема 5. Кримінально-процесуальні аспекти передачі засуджених для 

відбування  у державу походження або постійного проживання у практиці 

України. 

Тема 6. Нові підходи до криміналізації терористичних актів в Україні. 

Тема 7. Заочна форма засудження злочинців та її міжнародно-правові 

наслідки. 

Тема 8. Особливості криміналізації злочину відмивання грошей: теорія і 

практика. 

 

7. ТЕМАТИКА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 

ЗАВДАННЯ 



 

Екстрадиційні злочини в праві Київської Русі.  

Екстрадиційні злочини  Стародавнього світу 

Екстрадиційні злочини Середньовіччя 

Злочини міжнародного характеру, які посягають на  нормальне здійснення 

міжнародних відносин в законодавстві європейських держав 

Злочини міжнародного характеру, які посягають на  нормальне здійснення 

міжнародних економічних відносин в законодавстві європейських держав 

Злочини міжнародного характеру, які посягають на особу, майнові та інші 

права, моральні устої суспільства тощо в законодавстві європейських держав 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення дисципліни “Міжнародне кримінальне право” 

здійснюється під час проведення лекцій, семінарських занять, 

підготовки індивідуальних завдань, виконання наукових робіт під 

керівництвом викладача та самостійної роботи.  

При вивченні дисципліни застосовуються загальнонаукові 

методи теоретичного та емпіричного дослідження; формально-

юридичний, історико-правовий, порівняльно-правовий методи; 

методики оцінки, прогнозування, аналізу даних; технології пошуку й 

обробки інформації. 

 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни “Міжнародне кримінальне право” 

використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента: 

 поточне опитування; 

 підсумкова робота по змістовому модулю; 

 оцінювання виконання ІНДЗ (за наявності); 

 іспит. 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни 

“Міжнародне кримінальне право” визначається як середньозважена 

величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

 

Модуль 1 

(поточне опитування) 

 

Підсумкова 

робота 

Разом (%) 



Змістовий модуль 1 

Т1+Т2+Т3+Т4+Т5 

Т6+Т7+Т8+…Т16 
  

50 50 100 

 

 

 



Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

 

 

 

Зараховано 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

81-89 
Добре 

В (дуже добре) 

71-80 С (добре) 

61-70 
Задовільно 

D (задовільно) 

51-60 E (достатньо) 

0-50 

Незадовільно 

FX 

(незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 

 

 

Не 

зараховано 

0-25 

F (незадовільно 

з обов’язковим 

повторним 

курсом) 
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Нормативні акти: 

 

 Лондонський договір про боротьбу із работоргівлею 1841р.; 

 Конвенція по охороні підводних телеграфних кабелів 1884р.; 

 Брюссельський Генеральний акт про боротьбу із работоргівлею 1890 р.; 

 Женевська Конвенція про заборону торгівлі жінками і дітьми 1921 р.; 

 Женевська Конвенція про боротьбу із підробкою грошових знаків 1929 

р.; 

 Договір про охорону мистецьких і наукових установ та історичних 

пам’ятників 1935 р.; 

 Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку 

збройного конфлікту 1954 р.; 

 Женевська Конвенція про відкрите море 1958 р.; 

 Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р.; 

 Конвенція про попередження і покарання за злочини проти осіб, що 

користуються міжнародним захистом, в тому числі і дипломатичні 

агенти 1973 р.; 

 Конвенція про заборону воєнного чи будь-якого іншого ворожого 

використання впливу на навколишнє середовище 1976 р.; 

 Конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням, 

фінансуванням чи навчанням наймачів 1989 р.; 

 Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 р.; 

 Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією 

проституції третіми людьми 1949 р.; 

 Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та 

інститутів і звичаїв схожих на рабство 1956 р.; 



 Токійська конвенція про злочини і деякі інші акти, що учиняються 

на борту повітряних суден 1963 р.; 

 Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням 

повітряних суден 1970 р.; 

 Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, 

направленими проти безпеки цивільної авіації 1971 р.; 

 Конвенція про психотропні речовини 1971 р.; 

 Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин 1988 р.; 

 Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 

1979 р.; 

 Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 р.;  

 Конвенція проти тортур і інших жорстоких, нелюдських чи 

принижуючих гідність видів поводження чи покарання 1984 р. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Поняття, суть і значення міжнародного кримінального права. 

2.  Визначення міжнародного кримінального права.  

3. Особливості міжнародного кримінального права. 

4. Виникнення міжнародного співробітництва  у боротьбі зі злочинністю.  

5. Боротьба з піратством в Древні віки. 

6. Договори про видачу злочинців Київської Русі. Договори князів Олега 

та Святослава з Візантією про видачу злочинців.  

7. Боротьба з піратством та работоргівлею в Середньовіччі.  

8. Віденський Конгрес 1805 року і питання работоргівлі.  

9. Боротьба з міжнародним тероризмом в І половині ХХ ст.. 

10. Кодифікація злочинів міжнародного характеру. І Міжнародна 

конференція по уніфікації кримінального права 1927 р. 

11. Міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру: порівняльний 

аналіз. Кодифікація міжнародних злочинів. 

12. Роль міжнародних організацій у протидії злочинності.  

13. ООН і боротьба з міжнародною злочинністю. 



14. Поняття, суть та системи принципів міжнародного кримінального 

права. 

15. Розвиток основних принципів міжнародного права в міжнародному 

кримінальному праві. 

16. Вплив основних принципів міжнародного права на формуванні 

галузевих принципів міжнародного кримінального права.  

17. Роль основного принципу міжнародного права суверенної рівності у 

формуванні міжнародного кримінального права. 

18. Роль основного принципу міжнародного права невтручання у 

внутрішні справи  у формуванні міжнародного кримінального права. 

19. Роль основного принципу міжнародного права поважання прав людини 

і основних свобод у формуванні міжнародного кримінального права.  

20. Роль основного принципу міжнародного права добросовісного 

виконання зобов’язань за міжнародним правом у формуванні міжнародного 

кримінального права. 

21. Галузеві принципи міжнародного кримінального права. 

22. Поняття, суть та особливості злочину міжнародного характеру.  

23. Правова природа злочину міжнародного характеру.  

24. Система злочинів міжнародного характеру.  

25. Злочин міжнародного характеру як міжнародний стандарт 

співробітництва держав у протидії злочинності.  

26. Подвійна кримінальність злочинів міжнародного характеру. 

27. Джерела міжнародного кримінального права.  

28. Принцип взаємності як джерело міжнародного кримінального права.  

29. Система злочинів міжнародного характеру.  

30. Поняття та зміст співробітництва держав у протидії злочинності. 

31. Правова модель (конструкція) співробітництва держав у протидії 

злочинності.  

32. Особливості співробітництва держав у протидії злочинності в сучасних 

умовах.  

33. Право на переслідування злочинця як підстава для співробітництва 

держав у протидії злочинності. 

34. Види співробітництва держав у протидії злочинності: загальна 

характеристика.  

35. Форми співробітництва держав у протидії злочинності: загальна 

характеристика.  



36. Видача (екстрадиція) злочинців та передача злочинців як форма 

співробітництва держав у протидії злочинності.  

37. Переуступка проводження у кримінальних справах як форма 

співробітництва держав у протидії злочинності. 

38. Правова допомога у кримінальних справах як форма співробітництва 

держав у протидії злочинності. 

39. Співробітництво держав за участю спеціальних міжнародних органів. 

40. Злочини міжнародного характеру, які посягають на  нормальне 

здійснення міжнародних відносин.  

41. Міжнародний тероризм як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та види міжнародного тероризму.  

42. Захоплення заручників як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та його види.  

43. Найманство як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та види.  

44. Злочини, пов’язані з безпекою ядерних матеріалів.  

45. Злочини, пов’язані з культурними цінностями.  

46. Злочини міжнародного характеру, які посягають на  нормальне 

здійснення міжнародних економічних відносин.  

47. Легалізація доходів отриманих від злочинної діяльності (відмивання 

доходів) як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та види.  

48. Фальшивомонетництво як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та види.  

49. Піратство як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та види.  

50. Контрабанда. Склад злочину та види.  

51. Незаконне використання торгівельного знаку та знаку обслуговування. 

Склад злочину та види.  

52. Злочини міжнародного характеру, які посягають на особу, майнові та 

інші права, моральні устої суспільства тощо.   

53. Рабство і работоргівля як злочин міжнародного характеру. Склад 

злочину та види.    

54. Незаконний обіг наркотичних речовин як злочин міжнародного 

характеру. Склад злочину та види.  

55. Нелегальна міграція як злочин міжнародного характеру. Склад злочину 

та види.   

56. Торгівля людьми як злочин міжнародного характеру. Склад злочину та 

види.  



57. Розповсюдження порнографії як злочин міжнародного характеру. 

Склад злочину та види.  

58. Катування та інші нелюдські поводження як злочин міжнародного 

характеру. Склад злочину та види.  

59. Злочини міжнародного характеру, які передбачені спеціальними 

конвенціями.  

60. Злочини проти безпеки цивільної авіації. Склад злочину та види.  

61. Злочини вчинені на морі. Склад злочину та види.  

62. Хуліганство футбольних вболівальників. Склад злочину та види.  

63. Особливості співробітництва держав у протидії злочинності за участю 

спеціальних міжнародних органів.  

64. Інтерпол – міжнародна організація кримінальної поліції. Історія 

створення, цілі, завдання.  

65. Європол: загальна характеристика. 

 

 


