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І. Пояснювальна записка
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького здійснює набір:
за державним замовленням (кандидати на навчання – слухачі) –
спеціальності: 252 «Безпека державного кордону».
Для кандидатів на навчання за державним замовленням:
спеціальність 252 «Безпека державного кордону»: «Вступний іспит».
Особа може вступити до Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Б. Хмельницького для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра.
Фахове випробування проводиться у формі співбесіди та тестування, з
метою перевірки рівня знань основних теоретичних положень щодо
законодавчих та відомчих документів, які регламентують оперативно-службову
діяльність підрозділів Державної прикордонної служби України в обсязі
програмних питань з основ охорони та захисту державного кордону, охорони
державного кордону на ділянці підрозділу та шляхах міжнародного сполучення,
основ управління, а також адміністративно-юрисдикційної діяльності
підрозділів охорони державного кордону.
При організації і проведенні фахового випробування необхідно керуватись
нормативними актами:
Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021
році (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020
року № 1274; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020
року за № 1225/35508);
Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
(затверджено наказом ректора від 26грудня 2018 року № 316);
Положенням про систему поточного і підсумкового оцінювання
результатів навчання курсантів (слухачів, студентів) Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
(затверджено наказом ректора від 18листопада 2019 року № 395);
Освітніми програмами підготовки фахівців ступеня бакалавра за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 25 “Воєнні науки,
національна безпека, безпека державного кордону” за спеціальністю
252 “Безпека державного кордону”;
Робочими програмами навчальних дисциплін «Прикордонна служба»,
«Організація прикордонного контролю», «Тактика та оперативне мистецтво
ЗСУ», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність прикордонних підрозділів»
для підготовки фахівців ступеня бакалавра за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти в галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека
державного кордону” за спеціальністю 252 “Безпека державного кордону”.
Фахове випробування проводиться у формі співбесіди та тестування.
Загальний бал за випробування є сумою балів за співбесіду та тестування
(максимальна кількість балів – 200 балів).
Порядок проведення співбесіди
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Зміст питань співбесіди та тестування включає: законодавчі та відомчі
документи, які регламентують основи охорони та захисту державного кордону,
оперативно-службову діяльність підрозділів Державної прикордонної служби
України; керівні документи, які регламентують оперативно-службову
діяльність відділення інспекторів прикордонної служби, відділення дільничних
інспекторів прикордонної служби, організацію та керівництво службою зміни
прикордонних нарядів; порядок здійснення пропуску осіб транспортних засобів
та вантажів через державний кордон; основи управління; основи
адміністративно-юрисдикційної діяльності посадових осіб Державної
прикордонної служби України.
У призначений час група кандидатів розміщується у спланованих місцях
для проведення співбесіди, у визначеній аудиторії розміщується склад фахової
атестаційної комісії. Під час проходження співбесіди, крім членів комісії та
осіб, що її проходять, мають право бути присутніми ректор академії, його
заступники, начальник факультету. Інші особи – тільки з дозволу голови
приймальної комісії.
Співбесіда проводиться протягом 6 навчальних годин з 09.00 до 13.30 по
питанням, які виносяться на співбесіду. За рішенням ректора академії час на
проведення співбесіди може бути збільшений.
Перед початком співбесіди за 15 хвилин старший групи представляє групу
голові комісії. Голова комісії вітається з групою, перевіряє наявність
кандидатів, їх зовнішній вигляд та оголошує основні вимоги і правила
поведінки при проведенні співбесіди. Голова комісії за списком викликає
кандидата для проведення співбесіди, решта офіцерів знаходяться в класі, який
призначений для підготовки до співбесіди. Під час проведення співбесіди в
аудиторії знаходиться одна особа, з якою проводиться співбесіда.
За списком кандидати по одному заходять для проведення співбесіди.
Члени фахової атестаційної комісії кожному кандидату задають по 2-4 питання
згідно переліку. Час на підготовку до відповіді на питання кандидатові не
відводиться. З дозволу голови комісії кандидат відповідає відразу після
отримання питань для співбесід, відповідь кандидата заслуховується повним
складом комісії.
Кандидату, при проходженні співбесіди, дозволяється отримувати питання
один раз.
Закінчивши відповіді на питання, кандидат доповідає про це голові комісії.
Члени комісії за відповідями кандидата роблять короткі помітки, виставляють
оцінки за кожне питання і загальну оцінку за відповідь, при необхідності
задають додаткові питання.
Після відповіді на отримані додаткові питання, кандидат, який проходить
співбесіду, з дозволу голови комісії залишає клас.
Оцінка кандидатові за проходження співбесіди виставляється після
обговорення членами комісії результатів відповідей кандидатом на кожне
питання.
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Оцінка за співбесіду доводиться кандидату після її обговорення членами
комісії. Відповідальність за об’єктивність та правильність виставлення оцінки
кандидатові несуть члени комісії.
Порядок тестування
Тестування кандидатів для навчання на факультеті підготовки керівних
кадрів проводиться з метою перевірки рівня знань основних теоретичних
положень щодо законодавчих та відомчих документів, які регламентують
оперативно-службову діяльність підрозділів Державної прикордонної служби
України.
Тестування проводиться в письмовій формі шляхом письмової відповіді за
відповідним переліком питань. Тестові завдання містять 100 питань
теоретичного характеру. Тестування проводиться за двома етапами: перший –
вирішення тестових завдань групою кандидатів до вступу – 120 хвилин; другий
– перевірка результатів тестування кандидатів членами приймальної комісії за
кодами відповідей – 40 хвилин. Загальний час на проведення тестування – 160
хв.
У призначений час група кандидатів розміщується у спланованих
аудиторіях з розрахунку – один кандидат до вступу за одним письмовим
столом.
Голова підкомісії (або за його вказівкою – член підкомісії) проводить
інструктаж щодо мети, порядку проведення тестування, вимог до оформлення
результатів.
Вступники отримують тестові завдання, бланки для відповідей (зі
штампом приймальної комісії), після чого починається відлік часу.
Приступають до їх виконання.
Під час тестування вступник повинен дати відповідь на кожне питання.
Після виконання завдання або по закінченню встановленого часу
кандидати до вступу здають опрацьовані завдання голові підкомісії для
перевірки і залишають аудиторію.
Під час проведення тестування забороняється використовувати
підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені
рішенням приймальної комісії, а також вести розмови між вступниками. В разі
порушення вступником даної вимоги він відсторонюється від участі у
випробуванні. На його екзаменаційній роботі голова (або у разі відсутності –
заступник голови) підкомісії вказує причину відсторонення та час.
Виконані тестові завдання перевіряються складом комісії, визначається
кількість вірних відповідей та встановлюється кількість одержаних кожним
кандидатом балів – кожна правильна відповідь 1 бал (всього 100 тестових
завдань. Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань – 100
балів).
ІІ. Програма фахового випробування
Основи охорони державного кордону
Тема. Основи дисципліни «Прикордонна служба».
Тема. Загальні правила служби у прикордонному наряді.
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Тема. Теоретичні основи служби старшого прикордонного наряду.
Тема. Теоретичні основи оперативно-службової діяльності підрозділу
охорони державного кордону.
Тема. Робота начальника підрозділу охорони державного кордону з
управління оперативно-службовою діяльністю.
Тема. Теоретичні основи управління службою підрозділу охорони
державного кордону.
Тема. Основи оперативно-службової діяльності відділу прикордонної
служби.
А) загальні компетентності:
ЗК-2 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-3 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.
ЗК-4 Здатність планувати та управляти часом.
Б) фахові компетентності:
ФК-3 Здатність формувати систему та процеси забезпечення безпеки
державного кордону, моделі інтегрованого управління кордонами, підсистеми
побудови охорони державного кордону, застосовувати способи дій сил і засобів
(у тому числі службових тварин), оцінювати їх ефективність.
ФК-7 Здатність забезпечити готовність підпорядкованого підрозділу до
виконання завдань за призначенням, застосовувати методики підготовки
персоналу та роботи з персоналом підрозділу.
ФК-8 Здатність здійснювати управління підрозділом в ході підготовки та
ведення різних форм оперативно-службових дій, видів бою в різних умовах.
ФК-9 Здатність організовувати систему охорони державного кордону на
ділянці відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури
прикордонного контролю та прикордонної служби, проводити оперативнотехнічні заходи та слідчі дії, заходи примусу, здійснювати провадження в
справах про адміністративні правопорушення, використовувати штатне
озброєння, обладнання, технічні та транспортні засоби для виконання завдань з
охорони державного кордону, у тому числі діяти у складі прикордонних
нарядів.
ФК-10 Здатність оцінювати стан протиправної діяльності та противника,
прогнозувати найбільш ймовірні варіанти дій правопорушників та противника
при вирішенні завдань у різних формах оперативно-службової діяльності та
видах бою, планувати й організовувати превентивні заходи.
ФК-11 Здатність віддавати накази та розпорядження, забезпечувати їх
виконання та нести відповідальність.
Основи захисту державного кордону
Тема. Основи загальновійськового бою.
Тема. Оборонний бій.
Тема. Наступальний бій.
Тема. Участь у стабілізаційних діях військ.
Тема. Пересування підрозділів.
Тема. Розташування на місці.
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Тема. Всебічне забезпечення бою (дій).
А) загальні компетентності:
ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02 Здатність планувати та управляти часом.
ЗК03 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК04 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК05 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК07 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК08 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.
ЗК10 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Б) фахові компетентності:
ФК11 Здатність оцінювати обстановку на ділянці відповідальності
ФК17 Здатність розробляти оперативно-службові та бойові документи
ФК19 Здатність здійснювати планування застосування підрозділів
механізованої (танкової) бригади в різних видах бою та умовах обстановки
ФК20 Здатність підтримувати бойову та мобілізаційну готовність
підпорядкованих підрозділів, військової частини, вживати заходів щодо
відновлення боєздатності (спроможностей до виконання завдань)
ФК21 Здатність застосовувати у професійній діяльності основні положення
міжнародного та національного права щодо охорони державного кордону
ФК22 Здатність застосовувати у професійній діяльності законодавчі та
інші нормативно-правові акти
ФК24 Здатність забезпечити безпечне середовище для діяльності
персоналу
Охорона державного кордону на шляхах міжнародного сполучення
Тема. Загальні положення щодо прикордонного контролю.
Тема. Транспортні засоби закордонного прямування та порядок їх огляду.
Тема. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України,
пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
Тема. Дії інспекторського складу в ході здійснення прикордонного
контролю
Тема. Технологія пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у
пунктах пропуску, пунктах контролю та контрольних пунктах в'їзду виїзду.
Тема. Підготовка персоналу до несення служби в пунктах пропуску через
державний кордон України
Тема. Управління прикордонним контролем на ділянці відділення
інспекторів прикордонної служби у повсякденних умовах
Тема. Особливості управління прикордонним контролем на ділянці
відділення інспекторів прикордонної служби у разі ускладнення обстановки
А) загальні компетентності:
ЗК-2 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-3 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.
ЗК-4 Здатність планувати та управляти часом.
ЗК-5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
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діяльності.
ЗК-8 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-10 Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу
ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК-14 Навики здійснення безпечної діяльності.
Б) фахові компетентності:
ФК-3 Здатність формувати систему та процеси забезпечення безпеки
державного кордону, моделі інтегрованого управління кордонами, підсистеми
побудови охорони державного кордону, застосовувати способи дій сил і засобів
(у тому числі службових тварин), оцінювати їх ефективність.
ФК-6 Здатність збирати, обробляти, оцінювати й аналізувати інформацію з
різних джерел, використовувати методи обробки інформації, профілювання
ризиків, кримінального аналізу та криміналістики, використовувати
спеціалізоване програмне забезпечення для оцінки обстановки, прийняття
рішень та оцінки ефективності застосування підрозділів.
ФК-9 Здатність організовувати систему охорони державного кордону на
ділянці відповідальності підрозділу, оцінювати її стан, виконувати процедури
прикордонного контролю та прикордонної служби, проводити оперативнотехнічні заходи та слідчі дії, заходи примусу, здійснювати провадження в
справах про адміністративні правопорушення, використовувати штатне
озброєння, обладнання, технічні та транспортні засоби для виконання завдань з
охорони державного кордону, у тому числі діяти у складі прикордонних
нарядів.
ФК-10 Здатність оцінювати стан протиправної діяльності та противника,
прогнозувати найбільш ймовірні варіанти дій правопорушників та противника
при вирішенні завдань у різних формах оперативно-службової діяльності та
видах бою, планувати й організовувати превентивні заходи.
ФК-12 Здатність працювати автономно, виконуючи посадові обов’язки в
різних умовах.
Діяльність підрозділів охорони державного кордону з протидії
адміністративним правопорушенням.
Тема.
Адміністративне
правопорушення
і
адміністративна
відповідальність.
Тема. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби
України.
Тема. Кваліфікація військово-адміністративних правопорушень та
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією у Державній
прикордонній службі України.
Тема. Правила в’їзду в Україну, виїзду з України, транзитного проїзду
через Україну.
Тема. Реалізація повноважень щодо роботи з іноземцями та особами без
громадянства посадовими особами ДПСУ.
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А)Загальні компетентності:
ЗК-15 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
Б) Фахові компетентності спеціальності:
ФК-1 Здатність застосовувати правові засади функціонування держави і
основи законодавства України, що стосуються повноважень держави, прав
людини для забезпечення національної безпеки України, безпеки державного
кордону, збройної боротьби та захисту демократичних цінностей.
ФК-5 Здатність формулювати систему цінностей, діяти соціально
відповідально, неупереджено, як представник держави, керуючись нормами
законодавства.
ІІІ. Оцінювання відповіді вступника
Оцінка за співбесіду доводиться кандидату після її обговорення членами
комісії. Відповідальність за об’єктивність та правильність виставлення оцінки
кандидатові несуть члени комісії.
За узагальненими результатами відповідей в ході співбесіди, кандидатам
виставляється традиційна оцінка з переводом в бали:
«відмінно» - 100 балів – за наявності у кандидата глибоких знань
теоретичних основ, уміння вільно, обґрунтовано і чітко викладати матеріал,
знань нормативно-правової бази та керівних документів;
«добре» - 75 балів – за наявності у кандидата твердих і достатньо повних
знань теоретичних основ, уміння обґрунтовано, чітко викладати матеріал, знань
основних нормативно-правових та керівних документів. При цьому кандидат
припускається несуттєвих помилок і неточностей формулювань, визначень, що
викликає зауваження і поправки екзаменатора;
«задовільно» - 50 балів – за наявності знань основних положень
теоретичних основ, знань основних нормативно-правових та керівних
документів. При цьому кандидат припускається помилок несуттєвого характеру
і для одержання правильних відповідей необхідна була допомога екзаменатора
у вигляді певних питань;
«незадовільно» - 0 балів – за наявності грубих помилок у відповіді,
слабкому знанні основних нормативно-правових та керівних документів.
При отриманні оцінки «незадовільно» кандидат до вступу до другої
частини не допускається.
Виконані тестові завдання перевіряються складом комісії, визначається
кількість вірних відповідей та встановлюється кількість одержаних кожним
кандидатом балів – кожна правильна відповідь 1 бал (всього 100 тестових
завдань. Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань – 100
балів).
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За результатами фахового випробування членами комісії здійснюється
узагальнення суми балів за проведення співбесіди та тестування.
Мінімальним прохідним балом для кандидата є 100 балів з двох частин
фахового випробування при умові позитивної здачі обох частин.
ІV. Список рекомендованої літератури
Охорона та захист державного кордону.
1. Конституція України Відомості ВРУ. – 1996. – № 30.
2. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від
3.04.2003 року Урядовий кур'єр. – 2003. – № 83.
3. Закон України «Про державний кордон України» від 4.11.1991 року
Відомості ВРУ. – 1992. – № 2. – С. 5; 1997. – № 37. – С. 167.
4.
Закон України «Про виключну морську (економічну) зону України»
від 16.05.1995 року Відомості ВРУ – 1995 – № 21. – ст. 152.
5. Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018.
6. Бойовий Статут механізованих (танкових) військ Збройних Сил України
(частина ІІ (батальйон, рота). - Київ, - 2018 – 347 с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 1147 "Про прикордонний
режим" від 27 липня 1998, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]
http:zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/3773-17.
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 1199 "Про контрольовані
прикордонні райони" від 3.08. 1998 р. [Електронний ресурс]
http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1199-98-%D0%BF.
9. Наказ Міністерства внутрішніх справ від 19.10.15 № 1261 «Про
затвердження інструкції про службу прикордонних нарядів Державної
прикордонної служби України».
10. Наказ Міністерства внутрішніх справ від 15.04.16 № 311 «Про
затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної
прикордонної служби України».
11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.18 № 396 «Про
затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних інспекторів
прикордонної служби Державної прикордонної служби України»
12. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
29.12.09 № 1040 «Про затвердження Інструкції з організації оперативнослужбової діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної
служби України» [Окреме видання].
13. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
11.11.20 № 115 «Про затвердження Методичних рекомендацій з планування в
Державній прикордонній службі України».
14. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.11.18 N 971
«Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної
служби України».
15. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 року
№ 350 «Про порядок роботи органів управління Державної прикордонної
служби України
з підготовки до оперативно-службової діяльності в
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наступному календарному році або іншому періоді».
16. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
21.10.03 № 200 «Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової
техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної
прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу
під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони
України».
17. Наказ МВС України від 15.09.14 № 948 «Про затвердження Інструкції
про роботу з громадськими формуваннями з охорони державного кордону».
18. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
15.12.20 № 130 «Про основні засади організації оперативно-службової
діяльності підрозділів охорони державного кордону у 2021 році».
19. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
23.13.20 № 120 «Про організацію ведення, обліку та зберігання службових
документів».
Охорона державного кордону на шляхах міжнародного сполучення.
2.1.
Закон України «Про державний кордон України».
2.2.
Закон України «Про Державну прикордонну службу України».
2.3.
Закон України «Про прикордонний контроль».
2.4.
Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну
громадян України».
2.5.
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства».
2.6.
Закон України «Про громадянство».
2.7.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 57 «Про
затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».
2.8.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.1999 р. № 48 «Про
затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на
державному кордоні».
2.9.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1142
«Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через
державний кордон».
2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. № 751 «Про
затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та
пункти контролю».
2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 451
«Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними».
2.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 280 «Про
затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання
нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають
державний кордон».
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2.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 367 «Про
затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та
виїзду з неї».
2.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 118 «Про
затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного
проїзду через її територію».
2.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 798 «Про
затвердження Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без
громадянства в пунктах пропуску через державний кордон».
2.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 815 «Про
затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані
території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення
товарів з таких територій».
2.17. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2015 р. №
814 «Про встановлення суми грошових коштів, які мають право мати
військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України
під час здійснення прикордонного контролю».
2.18. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2015 р. №
1261 «Про затвердження Інструкції про службу прикордонних нарядів
Державної прикордонної служби України».
2.19. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.04.2016 р. №
311 «Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної
прикордонної служби України».
2.20. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.06.2017 р. №
535 «Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної
прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через
державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово
окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано
доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з
уповноваженими державними органами, які надали доручення».
2.21. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2017 р. №
725 «Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних
засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний
кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією
Автономної республіки Крим, з метою виявлення викрадених».
2.22. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.05.2018 р. №
392 «Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони
державного кордону Державної прикордонної служби України процедури
здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час
в’їзду в Україну».
2.23. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2019 р. №
714 «Про затвердження Порядку проставлення відміток про перетинання
державного кордону України».
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2.24. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
10.12.2020 р. № 535 «Про вдосконалення роботи з технічними засобами
прикордонного контролю».
2.25. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
12.09.2009 р. № 1040 «Про затвердження Інструкції з організації оперативнослужбової діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної
служби України».
2.26. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
09.07.2010 р. № 525 «Про затвердження відомчих стандартів культури
прикордонного контролю».
2.27. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
30.11.2010 р. № 928 «Про затвердження форми відтиску штемпеля для
скасування візи».
2.28. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
14.12.2010 р. № 967 «Про затвердження форм рішень про відмову в перетинанні
державного кордону України».
2.29. Наказ Міністерство внутрішніх справ України від 22.08.2019 р. №
714 «Про затвердження Порядку проставлення відміток про перетинання
державного кордону України».
2.30. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
22.04.2011 р. № 260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних
засобів і вантажів».
2.31. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
29.08.2011 р. № 627 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб органів
охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо
установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення
контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та
координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю
або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний
кордон».
2.32. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
05.06.2012 р. № 407 «Про затвердження Інструкції з організації і здійснення
перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які
перетинають державний кордон».
2.33. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від
12.06.2015 р. № 246АГ «Про спеціальну відмітку про перетинання
адміністративного кордону вільної економічної зони «Крим»».
2.34. Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 13.02.2009 р. № 50 «Про затвердження Відомчих стандартів
культури прикордонного контролю».
2.35. Організаційно-методичні
рекомендації
щодо
організації
оперативно-службової діяльності відділень інспекторів прикордонної служби.
2.36. В. І. Денисов, В. В. Щербань, М. Р. Бахтігозін. Альбом схем із
організації і здійснення прикордонного контролю.
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2.37. В. О. Назаренко, В. М. Серватюк, О. М. Ставицький. Монографія
«Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю в
контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері».
2.38. В. М. Серватюк, О. В. Сойко, Ю. О. Сичевський. Навчальний
посібник «Прикордонний контроль: vademecum».
2.39. Навчальний посібник «Технічні засоби прикордонного контролю».
Діяльність підрозділів охорони державного кордону з протидії
адміністративним правопорушенням.
3.1.
Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. Відом. Верхов. Ради України. 1996. № 30. Ст. 141
(із змін. та допов.).
3.2.
Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми,
особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію
Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності: Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листоп.
2000 р. Офіц. вісн. України. 2006. № 14. Ст. 1057.
3.3.
Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і
повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти
транснаціональної організованої злочинності: Прийнятий резолюцією 55/25
Генеральної Асамблеї від 15 листоп. 2000 р. Офіц. вісн. України. 2006. № 14.
Ст. 1058.
3.4.
Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми
від 16 трав. 2005 р. Офіц. вісн. України. 2011. № 16, / № 80. Ст. 706.
3.5.
Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відом.
Верхов. Ради УРСР. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122 (із змін. та допов.).
3.6.
Кодекс адміністративного судочинства України: в ред. Закону
України № 2147-VIII від 3 жовт. 2017 р. Відом. Верхов. Ради України. 2017. №
48. Ст. 436 (із змін. та допов.).
3.7.
Про державний кордон України: Закон України № 1777-XII від 4
листоп. 1991 р. Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 2. Ст. 5 (із змін. та
допов.).
3.8.
Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661IV від 3 квіт. 2003 р. Уряд. кур’єр. 2003. 7 трав. (із змін. та допов.).
3.9.
Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень: назва в ред. Закону України № 2753-VI від 2 груд.
2010 р. Офіц. вісн. України. 2010. № 101. Ст. 3615 (із змін. та допов.).
3.10. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон
України № 3773-VI від 22 верес. 2011 р. Відом. Верхов. Ради України. 2012. №
19–20. Ст. 179 (із змін. та допов.).
3.11. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України: Закон України № 1207-VII від 15 квіт.
2014 р. Відом. Верхов. Ради України. 2014. № 26. Ст. 892 (із змін. та допов.).
3.12. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р. Відом.
Верхов. Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056 (із змін. та допов.).
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3 .13 . ITpo rrpHKop,noHHHH pe)IrnM: ITocTaHoBa Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpai'HH
N~ 1147 Bi,[( 27 JlHII. 1998 p. 36ipHHK yp51,n. H0pM. aKTiB YKpai'HH. 1999. NQ 3 (i3 3MiH.
Ta ,[(OIIOB. ).

3 .14.

ITpo KOHTpOJibOBaHi rrpHKop,noHHi pai1oHH: ITocTaHoBa Ka6iHeTy
MiHicTpiB YKpai'HH NQ 1199 Bi,n 3 ceprr. 1998 p. 36ipHHK yp51,n. HopM. aKTiB YKpai'H11.
1999. NQ 4 (i3 3MiH. Ta ,norroB.).
3 .15. I1op5IJJ:OK rrp0,[(0B)l(eHH51 CTp0KY rrepe6yBaHH51 Ta rrp0,[(0B)l(eHH51 a6o
CKopot.J:eHH51 CTp0KY Tl1Mt.J:aC0B0f0 rrepe6yBaHH5I iH03eMU:iB Ta oci6 6e3 rpoMa,[(51:HCTBa
Ha Tep11Topii' YKpai'H11: 3aTB. rrocT. Ka6iHeTy MitticTpiB YKpai'H11 NQ 150 Bi,n 15 JlIOT.
2012 p. Ocpiu:. BicH. YKpai'H11. 2012 . NQ 17. CT. 612 (i3 3MiH. Ta .r:i:orroB.).
3 .16. lHCTpyKu:isr rrpo rrpHMYC0Be IT0BepHeHH5l i npHMYC0Be BH,[(B0peHH51 3
YKpa'iH11 iHo3eMU:iB Ta oci6 6e3 rpoMa,[(5IHCTBa: y pe,naKu:ii' HaKa3Y MBC YKpa'iHH i
CE YKpai'HH N2 3 8/77 Bi,n 22 cit.i. 2018 p., 3apeecTp. B MiHicTepcTBi IOCT11u:i'i
YKpai'H11 24 KBiT. 2018 p. 3a N2 482/31934. Ocpiu:. BiCH. YKpa'iHH. 2018. N2 42. CT.

1518.
3 .17.

IHcTpyKU:i51
3 ocpopMJieHHsr
noca,n:0B11M11
oco6aM11
,ll.ep)l(aBHOi'
rrpimop,n:OHHOl CJiy)l(6l1 Y Kpa'iHH MaTepia.n:iB crrpaB rrpo a,n:MlHlCTpaTHBHi
npaBorropyllieHmr: 3aTB. HaKa30M MiHiCTepcTBa BHyTpilllHix cnpaB YKpai Hl1 N2 898
Bi.ll, 18 Bepec. 2013 p., 3apeecTp. B MiHiCTepCTBi lOCTHU:i'i YKpa'iHH 9 )l(0BT. 2013 p. 3a
N2 1729/24261. Ocpiu:. BiCH. YKpai'HH. 2013 . N2 82. CT. 3056 (i3 3MiH. Ta .r:i: orroB.).
3.18. KoJ10Moeu:h T. 0. A,n:MiHicTpaTHBHe rrpaBo YKpai'HH. AKa.ll,eM. Kypc:
0

rri,npyt.J:HI-IK. K11i'B: IOpiHKOM lHTep, 2011. 576 c.
3 .19. ,ll.eMCbKHH E. ,ll.. A,n:MiHicTpanrnHe rrpou:ecya.n:hHe npaB0

y Kpai'H11:

HaBlf.

noci6H. K11'iB: IOpiHKOM lHTep, 2018. 496 c.
3 .20. A.ll.MiHicTpaTHBHa Bi,[(ITOBi,[(aJlhHiCTb B YKpa'iHi: HaBt.J:. rroci6H. 3a 3ar.
pe,n:. A. T. KoM3IOKa. XapKiB: YH-T BHyTp. crrpaB, 1998.
foJ10Ba cpaxoBoi' aTecTau:ii1Hoi' K~M/iL, / J

0~
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