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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Сучасне  міжнародне  співробітництво  в  Україні  реалізується  у специфічних умовах глобалізації. Чим більше у світі розгортаються 

процеси глобалізації, тим  більшою  є  необхідність у  міжнародному  поліцейському співробітництві. Важливим  інструментом  у  протидії  

нашої  держави  сучасній транснаціональній  злочинності  є  МОКП Інтерпол.  У зв’язку  з  цим особливий  інтерес  для  правоохоронців  

становить  питання  удосконалення  та подальшого розвитку інституційної системи Інтерполу в Україні. 

Метою вивчення курсу «Діяльність Інтерполу» є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками організації 

міжнородного співробітництва у правоохоронній сфері каналами МОКП Інтерпол. 

Передумовами для вивчення курсу «Діяльність Інтерполу» є вивчення дисциплін «Кримінальний процес», «Основи оперативно-

розшукової дільності» 

 
 

Міжнародний гуманітарний університет 

Факультет права та економіки 

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики 
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2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Діяльність Інтерполу» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою 

програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної 

діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.  

СК5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності 

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, 

заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави. 

Навчальна дисципліна Діяльність Інтерполу забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою 

програмою: 

РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в професійній діяльності.  

РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності  

 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

- нормативно-правової бази міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції; 

- місця та ролі Інтерполу у протидії злочинності 

- систему та структуру МОКП Інтерпол; 

- основні функції Інтерполу; 

- форм взаємодії правоохоронних вітчизняних правоохоронних органів з МОКП Інтерпол; 

Уміння: 

використання правоохоронними органами України можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні; 

використання глобальної системи поліцейського зв’язку; 

користування системи повідомлень (карток) Інтерполу; 

взаємодії з правоохоронними органами зарубіжних країн каналами Інтерполу. 
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3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

ЄКТС годин Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

4 120 16 / 8 16 / 6 78 / 106 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Тема 1. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: 

поняття, основні напрями та форми. 
15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 2. Місце та роль УКРБЮРО Інтерполу у протидії злочинності. 15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 3. Міжнародно-правові засади діяльності та інституційна система 

Інтерполу. 
15 2 2 11 16 2 2 12 

Тема 4. Структура Інтерполу. 15 2 2 11 16 2 2 12 

Тема 5. Основні функції Інтерполу. 15 2 2 11 16 2 2 12 

Тема 6. Загальний огляд діяльності Інтерполу у різноманітних 

напрямках боротьби з транснаціональною кримінальною злочинністю. 
15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 7. Інтерпол в Україні. 15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 8. Особливості взаємодії правоохоронних органів України з 

правоохоронними органами зарубіжних країн каналами 

Інтерполу.  

15 2 2 11 16 2 - 14 

Усього годин 120 16 16 88 120 8 6 106 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 
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6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ з/п  

Назва теми 
Кількість годин 

денна форма заочна 

форма 

1 Тема 1. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: поняття, основні напрями та форми. 

1. Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. 

2. Поняття та загальна характеристика міжнародної кримінальної юстиції. 

3. Міжнародний кримінальний суд як орган міжнародної кримінальної юстиції. 

4. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: основні напрями та форми.  

2 
 

- 

2 Тема 2. Місце та роль Укрбюро Інтерполу у протидії злочинності. 
1. Історичні етапи становлення Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні. 

2. Статус та завдання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу. 

3. Радники Національного центрального бюро Інтерполу. 

4. Порядок використання правоохоронними органами України можливостей Нацiонального центрального бюро 

Iнтерполу в Українi. 

2 - 

3 Тема 3. Міжнародно-правові засади діяльності та інституційна система Інтерполу. 
1. Історія становлення і розвитку Інтерполу. 

2. Поняття інституційної системи Інтерполу. 

3. Характеристика інституційної системи Інтерполу. 

2 2 

4 Тема 4. Структура Інтерполу. 

1. Генеральна Асамблея Інтерполу.  

2. Виконавчий Комітет і Президент, інститут радників (консультантів) Інтерполу.  

3. Генеральний Секретаріат і Генеральний Секретар Інтерполу. 

4. Національні центральні бюро Інтерполу.  

5. Організаційно-функціональна структура національних центральних бюро Інтерполу в зарубіжних країнах. 

2 2 

5 Тема 5. Основні функції Інтерполу. 

1. Глобальна система поліцейського зв'язку. 

2. Аналіз кримінальної інформації. 

3. Міжнародна система повідомлень (карток) Інтерполу. 

4. Підтримка Інтерполом у випадках катастроф і стихійного лиха. 

5. Маркування вибухових речовин. 

2 2 

6 Тема 6. Загальний огляд діяльності Інтерполу у різноманітних напрямках боротьби з 

транснаціональною кримінальною злочинністю. 

1. Боротьба з міжнародним тероризмом. 

2. Боротьба з фінансуванням тероризму. 

3. Боротьба з торгівлею наркотиками. 

4. Боротьба зі злочинами проти дітей. 

5. Боротьба з торгівлею людьми. 

2 - 
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6. Боротьба зі злочинами в галузі інформаційних технологій. 

7. Боротьба з геноцидом, військовими злочинами і злочинами проти людства. 

7 Тема 7. Інтерпол в Україні. 
1. Діяльність Інтерполу в сфері економіки та фінансів. 

2. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби з незаконним виготовленням підроблених грошових знаків. 

3. Діяльність Інтерполу у сфері попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних із 

транспортними засобами. 

4. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби з посяганнями на культурні цінності та предмети антикваріату. 

5. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків. 

6. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби із незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки та 

вибухових пристроїв. 

7. Діяльність Інтерполу у сфері захисту довкілля, а також боротьби зі злочинами, пов'язаними з викраденням та 

незаконним перевезенням радіоактивних речовин. 

2 - 

8 Тема 8. Особливості взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами 

зарубіжних країн каналами Інтерполу.  

1. Мiжнародний розшук правоохоронними органами України каналами Iнтерполу. 

2. Особливостi взаємодiї правоохоронних органiв України з правоохоронними органами зарубiжних країн 

каналами Iнтерполу при виконаннi кримiнально-процесуальних дiй по розкриттю та розслiдуванню злочинiв. 

2 - 

 Всього 16 6 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Діяльність Інтерполу» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: поняття, основні напрями та форми. 

1. Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. 

2. Поняття та загальна характеристика міжнародної кримінальної юстиції. 

11 14 
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3. Міжнародний кримінальний суд як орган міжнародної кримінальної юстиції. 

Реферат 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: основні напрями та форми. 

2 Тема 2. Місце та роль Укрбюро Інтерполу у протидії злочинності. 

1. Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. 

2. Поняття та загальна характеристика міжнародної кримінальної юстиції. 

3. Міжнародний кримінальний суд як орган міжнародної кримінальної юстиції. 

Реферат 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: основні напрями та форми. 

11 14 

3 Тема 3. Міжнародно-правові засади діяльності та інституційна система Інтерполу. 
1. Історія становлення і розвитку Інтерполу. 

2. Поняття інституційної системи Інтерполу. 

3. Характеристика інституційної системи Інтерполу. 

11 12 

4 Тема 4. Структура Інтерполу. 

1. Генеральна Асамблея Інтерполу.  

2. Виконавчий Комітет і Президент, інститут радників (консультантів) Інтерполу.  

3. Генеральний Секретаріат і Генеральний Секретар Інтерполу. 

4. Національні центральні бюро Інтерполу.  

Реферат 

Організаційно-функціональна структура національних центральних бюро Інтерполу в зарубіжних країнах. 

11 12 

5 Тема 5. Основні функції Інтерполу. 

1. Глобальна система поліцейського зв'язку. 

2. Аналіз кримінальної інформації. 

3. Міжнародна система повідомлень (карток) Інтерполу.  

4. Маркування вибухових речовин. 

Реферат 

Підтримка Інтерполом у випадках катастроф і стихійного лиха. 

11 12 

6 Тема 6. Загальний огляд діяльності Інтерполу у різноманітних напрямках боротьби з транснаціональною 

кримінальною злочинністю. 

1. Боротьба з міжнародним тероризмом. 

2. Боротьба з фінансуванням тероризму. 

3. Боротьба з торгівлею наркотиками. 

4. Боротьба зі злочинами проти дітей. 

5. Боротьба з торгівлею людьми. 

Реферати 

1. Боротьба зі злочинами в галузі інформаційних технологій. 

2. Боротьба з геноцидом, військовими злочинами і злочинами проти людства. 

11 14 
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7 Тема 7. Інтерпол в Україні. 
1. Діяльність Інтерполу в сфері економіки та фінансів. 

2. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби з незаконним виготовленням підроблених грошових знаків. 

3. Діяльність Інтерполу у сфері попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних із 

транспортними засобами. 

4. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби з посяганнями на культурні цінності та предмети антикваріату. 

5. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків. 

Реферати 

1. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби із незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки та 

вибухових пристроїв. 

2. Діяльність Інтерполу у сфері захисту довкілля, а також боротьби зі злочинами, пов'язаними з викраденням та 

незаконним перевезенням радіоактивних речовин. 

11 14 

8 Тема 8. Особливості взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами зарубіжних 

країн каналами Інтерполу.  

1. Мiжнародний розшук правоохоронними органами України каналами Iнтерполу. 

2. Особливостi взаємодiї правоохоронних органiв України з правоохоронними органами зарубiжних країн 

каналами Iнтерполу при виконаннi кримiнально-процесуальних дiй по розкриттю та розслiдуванню злочинiв. 

11 14 

 
Всього 88 106 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 

 

50% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит (залік) 

 

1-34 (2) F   
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Питання до заліку 

 

1. Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. 

2. Поняття та загальна характеристика міжнародної кримінальної юстиції. 

3. Міжнародний кримінальний суд як орган міжнародної кримінальної юстиції. 

4. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: основні напрями та форми. 

5. Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції. 

6. Поняття та загальна характеристика міжнародної кримінальної юстиції. 

7. Міжнародний кримінальний суд як орган міжнародної кримінальної юстиції. 

8. Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції: основні напрями та форми. 

9. Історія становлення і розвитку Інтерполу. 

10. Поняття інституційної системи Інтерполу. 

11. Характеристика інституційної системи Інтерполу. 

12. Генеральна Асамблея Інтерполу.  

13. Виконавчий Комітет і Президент, інститут радників (консультантів) Інтерполу.  

14. Генеральний Секретаріат і Генеральний Секретар Інтерполу. 

15. Національні центральні бюро Інтерполу.  

16. Організаційно-функціональна структура національних центральних бюро Інтерполу в зарубіжних країнах. 

17. Глобальна система поліцейського зв'язку. 

18. Аналіз кримінальної інформації. 

19. Міжнародна система повідомлень (карток) Інтерполу.  

20. Маркування вибухових речовин. 

21. Підтримка Інтерполом у випадках катастроф і стихійного лиха. 

22. Боротьба з міжнародним тероризмом. 

23. Боротьба з фінансуванням тероризму. 

24. Боротьба з торгівлею наркотиками. 

25. Боротьба зі злочинами проти дітей. 

26. Боротьба з торгівлею людьми. 

27. Боротьба зі злочинами в галузі інформаційних технологій. 

28. Боротьба з геноцидом, військовими злочинами і злочинами проти людства. 

29. Діяльність Інтерполу в сфері економіки та фінансів. 

30. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби з незаконним виготовленням підроблених грошових знаків. 

31. Діяльність Інтерполу у сфері попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних із транспортними засобами. 

32. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби з посяганнями на культурні цінності та предмети антикваріату. 

33. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків. 

34. Діяльність Інтерполу у сфері боротьби із незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки та вибухових пристроїв. 
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35. Діяльність Інтерполу у сфері захисту довкілля, а також боротьби зі злочинами, пов'язаними з викраденням та незаконним 

перевезенням радіоактивних речовин. 

36. Мiжнародний розшук правоохоронними органами України каналами Iнтерполу. 

37. Особливостi взаємодiї правоохоронних органiв України з правоохоронними органами зарубiжних країн каналами Iнтерполу при  

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
1
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів  100 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

                                                                 
1
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
2
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів підсумкової оцінки 100 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

 

                                                                 
2
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

 
Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 

роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 

проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 

навчальним матеріалом. 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Некрасов В. А. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами : [навч. посіб.] / В. А. Некрасов, В. Б. 

Смелік, С.Є. Житняк. Київ : КНТ, Видавничий дім «Скіф» 2008. 168 с. 

2. Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції. Навчальний посібник/ Старжинський B.C., Старжинський СВ., Хотенець П.В. 

Харків: Бурун Книга, 2006. 112 с 

3. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник. Харків: Держ. спеціалізоване вид-во 

„Основа”, 2003. 324 с. 
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4. Культенко О.В. ІНТБРПОЛ. Еволюція структури та діяльності. Монографія. Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира  Винниченка, 

2013. 176 с. 

5. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г.О. Анцелевича. К.: Алеута, 2005.424 с.  

6. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної 

організації кримінальної поліції – Інтерпол: Наказ МВС України, Офіс Генерального прокурора, НАБУ, СБУ, ДБР, Мінфіну, Мінюсту 

від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text 

7. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220 із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 532 від 13.06.2012 № 968 від 13.12.2017. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-п. 

8. Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу (набрав законної сили 13 червня 1956 року, із зм інами, 

внесеними згідно з станом на 1 січня 1986 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142. 

Допоміжна 

9. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник /'В.Г. Буткевич (ред.), В.В. Мицик, О.В. Задорожній.Київ: Либідь, 

2002.608с. 

10. Буроменський М.В. Міжнародне право: Навч. посібник. К., 2005. 336 с. 

11. Дмитрієв А.І., Муравйов B.I. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. Стер. вид. / Відп. Редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. 

Губернський. К.: Юрінком Інтер, 2001. 640 с. 

Нормативно-правові акти: 

12. Кoнcтитуцiя Укpaїни : Зaкoн Укpaїни вiд 28 черв. 1996 p. № 254к/96-ВP : URL: https://zakon.rada.gov.ua 

13.  Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ. URL: http://zakon1.rada.gov.ua 

14. Кримінальний кодекс України : закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon1.rada.gov.ua 

15. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13.04.2012 URL: http://zakon1.rada.gov.ua 

16. Про Національну поліцію : закон України від 02. 07. 2015 р. № 580-VIII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua 

17. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон України від 30. 06. 1993 року №3341-ХІІ 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua 

18. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України вiд 23. 12. 1993 р. № 3781-XII 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua 

19. Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб : закон України вiд 04. 03. 1998 р. № 160/98-ВР 
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