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Передмова 

 

Навчальним планом підготовки студентів денної форми навчання 

юридичного факультету ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ передбачено 

написання контрольної роботи з предмету «Міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю».  

Написання контрольної роботи – це самостійне опрацювання студентом 

завдань з визначеної теми, що відображає його рівень знань з даної навчальної 

дисципліни, а також відповідних наукових проблем кримінально-виконавчого 

права. 

Контрольна робота повинна бути виконана та оформлена з наступними 

методичними вимогами: 

 

 

1. Призначення контрольної роботи 

1.1. Контрольна робота призначена для формування у студентів навичок 

до самостійного учбового процесу, підняття їх теоретичного та професійного 

рівня, кращого засвоєння курсу «Міжнародне співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю».  

1.2. Під час написання контрольної роботи необхідно продемонструвати 

вміння самостійно працювати з літературою, аналізувати наукові джерела та 

правозастосовну практику, робити обґрунтовані висновки.  

 

 

2. Мета контрольної роботи 

2.1. Мета виконання індивідуального завдання полягає у глибокому 

самостійному вивченні проблем, які існують в міжнародних правовідносинах, 

чинного законодавства в сфері боротьбі зі злочинністю 

2.2. Вміння самостійно працювати допоможе глибше засвоїти навчальний 

матеріал, навчить користуватися навчальною і науковою літературою, 

законодавчими та іншими нормативними актами, надасть можливість набути 

навичок вживати юридичну термінологію та освоїти правову культуру, 

використовувати одержані знання в майбутній практичній діяльності. 

  

 

3. Визначення теми контрольної роботи 

3.1. Номер теми контрольної роботи визначається в залежності від 

номеру студента за списком навчальної групи. 

3.2. Після визначення теми студент повинен уважно ознайомитися з 

методичними рекомендаціями, і лише після цього приступити до виконання 

контрольної роботи. 

3.3. Заміна варіантів не допускається. 
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4. Вимоги до написання та оформлення контрольної роботи  

4.1. Зміст контрольної роботи повинен відповідати визначеній 

темі. 

4.2. Для успішного виконання роботи студенту необхідно вивчити 

законодавчий та інший нормативний матеріал, який стосується даної теми. 

Також, під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, наведені 

в навчальній програмі рекомендовані на лекціях, а також підручники та іншу 

наукову і науково-практичну літературу. 

4.3. Відповідь на питання має бути повна та всебічна. Якщо з будь-якого 

питання існують різні погляди, студенту треба навести їх, бажано, з 

одночасним викладенням власної позиції. 

4.4. Робота має бути написана самостійно.  

4.5. Викладення поставлених в роботі питань не можна замінювати 

списуванням матеріалу з підручника чи інших джерел. Подібні роботи 

рецензуванню не підлягають. 

4.6. При посиланнях на закони та інші нормативні акти треба вказувати 

статтю або пункт цього акту, його повну назву, дату видання, орган яким 

видано (затверджено) акт; джерело, в якому цей акт опубліковано. 

4.7. Наприкінці роботи наводиться список використаних нормативних 

актів та літератури. 

4.8. Контрольна робота повинна мати: 

а) відповідні відомості про студента, що її виконав,  

б) план із наданням номера варіанту та змісту завдання; 

в) номери сторінок; 

г) список використаних джерел; 

д) дату виконання. 

4.9. Обсяг роботи має складати 10-20 сторінок власноручно написаного 

тексту в зошиті. 

4.10. Робота має бути подана на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до 

початку чергової екзаменаційної сесії. 

4.11. Роботи, що не відповідають вимогам, повертається студенду на 

доопрацювання.  

 

 

5. Критерії оцінки контрольної роботи 

Критеріями оцінки є: 

 Ступінь викладення матеріалу; 

 Обсяг використаної літератури з теми; 

 Використання спеціальної літератури, нормативних актів, 

 Правильність та наукова обґрунтованість; 

 Самостійність викладання; 

 Додержання даних методичних рекомендацій. 
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6. Процедура та критерії оцінки контрольної роботи 

6.1. Під час оцінювання контрольної роботи враховується її зміст, 

правильність та самостійність виконання.  

6.2. Перевірені контрольні роботи не повертаються, а здаються до архіву. 

 

 

7. Заключні положення 

7.1. Студенти, які не здали на перевірку контрольну роботу без поважних 

причин, або отримали незадовільну оцінку, вважаються такими, що не 

виконали навчального Плану. 

7.2. Консультації з усіх інших питань, пов’язаних з виконанням 

контрольної роботи можна отримати безпосередньо у викладача, який 

проводить семінарські та лекційні заняття з даної навчальної дисципліни.  

 

 

8. Рекомендована література 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Декларація про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 1992 р. 

База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_225.  

2. Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1050 р. (із змінами, внес. Протоколом № 11) // URL: 

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

3. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН 217 А (ІІІ) від 10 грудня 1948 р. // URL: 

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

4. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV // 

Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260. 

5. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, 

N 35, ст.358. 

6. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами 

можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у 

попередженні, розкритті і розслідуванні злочинів», затверджена наказом МВС 

України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, 

Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної 

податкової адміністрації України від 9 січня 1997 року. № 3/1/2/5/2/2/ // База 

даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97. 

7. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку 1979 р. 

// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_282.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_225
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_282
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_787
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-п
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Додаток 1 

 

 

Варіант 1. 

1. Права людини як загальнолюдська цінність: поняття, ґенеза. Покоління 

прав людини. 

2. Ознаки прав людини та громадянина, їх класифікація.  

3. Універсальні міжнародно-правові документи у сфері прав людини. 

Міжнародно-правове регулювання прав людини на регіональному рівні. 

4. Міжнародні стандарти у сфері прав людини як основа правоохоронної 

діяльності. Національна система прав людини та громадянина. 

5. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини. 

 

 

Варіант 2. 

1. Поняття транснаціональних злочинів, їх види. 

2. Основні напрями міжнародного співробітництва у боротьбі із 

транснаціональною злочинністю. 

3. Міжнародно-правовий механізм протидії транснаціональній 

злочинності. 

4. Організовані злочинні групи як основний суб'єкт скоєння 

транснаціональних злочинів. 

5. Національне законодавство та міжнародні договори, які регулюють 

питання попередження, розкриття та боротьби з транснаціональними 

злочинами. 
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Варіант 3. 

 

1. Інтерпол як міжнародна правоохоронна організація у галузі 

співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю: передумови створення, 

напрями діяльності. 

2. Основні завдання, структура та функції Інтерполу. 

3. Взаємодія Інтерполу з міжнародними організаціями та окремими 

державами у галузі протидії злочинності. 

4. Поліція ООН, її структурні елементи. 

5. Загальні принципи діяльності поліції ООН.  

 

 

Варіант 4. 

 

1. Сутність правової допомоги у кримінальних справах, принципи її 

надання. 

2. Міжнародно-правова основа надання правової допомоги у 

кримінальних справах. 

3. Поняття видачі злочинців (екстрадиції), її сутність. 

4. Міжнародно-правова основа інституту видачі (екстрадиції). 

5. Екстрадиційна процедура. 

 

 

 

Варіант 5. 

1. Види міжнародних злочинів. 

2. Злочини проти людства. 

3. Злочини проти миру та безпеки. 

4. Злочини проти прав і свобод людини. 

5. Аналіз злочинів міжнародного характеру. 


