НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
кафедра спеціальних дисциплін факультету правоохоронної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БДКб 13.1 «ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ»
ОПП «Безпека державного кордону»
вибіркова освітня компонента
для набору 2021 року
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Спеціальність: 252 Безпека державного кордону
Професійна кваліфікація: офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Начальна дисципліна «Протидія організованій злочинності на державному кордоні» є вибірковою освітньою
компонентою для вивчення ОПП «Безпека державного кордону». Вивчається протягом шостого семестру на кафедрі
спеціальних дисциплін.
Мета вивчення навчальної дисципліни – формування в курсантів системи знань щодо протидії організованій
злочинності на закріпленій ділянці відповідальності. Опанування курсантами питань, пов’язаних із виконанням функцій
Державної прикордонної служби України щодо виявлення, припинення та запобігання протиправним діянням, які
вчинюються організованими формами злочинної діяльності, відповідно до приписів чинного оперативно-розшукового,
кримінального процесуального та кримінального законодавства України, паспорту терористичних загроз національній
безпеці на державному кордоні України, затвердженого наказом Голови ДПС України від 12.12.2019 р. № 81 (гриф) та
інших відомчих нормативно-правових актів.
Завдання навчальної дисципліни – надати курсантам знань і практичних навичок щодо основних положень
оперативно-розшукової протидії організованим формам злочинної діяльності на державному кордоні України; порядку
вивчення оперативної обстановки з урахуванням протиправної активності організованих злочинних угруповань;
ефективного використання власних сил та засобів.
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ У СЛУХАЧІВ НАСТУПНИХ
ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
А) спеціальні (фахові, предметні) 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.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення слухачами наступних програмних результатів навчання:
ПРН-3. Розуміти тактику дій злочинців та організованих злочинних угруповань, способи вчинення злочинів;
тактику дій підрозділів противника.
ПРН-4. Розуміти основні положення теорій управління, безпеки державного кордону, збройної боротьби, зміст
правоохоронної діяльності, тенденції їх розвитку та значення для вирішення професійних завдань.
ПРН-7. Застосовувати процедури прикордонного контролю та прикордонної служби, оперативно-розшукові й
оперативно-технічні, правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах, розробляти відповідну
документацію, звіти, складати процесуальні документи.
ПРН-13. Організовувати комплексне застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодію з
підрозділами інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки; ідентифікувати профілі ризиків, синтезувати
прогнозні сценарії розвитку обстановки.
ПРН-21. Упевнено застосовувати штатне озброєння підрозділу; інформаційні системи, інформаційні технології,
технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи,
бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), спеціальне програмне забезпечення для розв'язування фаховоорієнтованих задач, у тому числі з використанням математичних методів; проводити процедури, пов'язані з перевіркою,
обслуговуванням, ремонтом і застосуванням засобів зв'язку, технічних засобів охорони кордону та транспортних засобів
в обсязі інструкції з експлуатації.
Для досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння,
застосування, аналіз, синтез та оцінювання його складових.
ПРН-3.
Знання: знати тактику дій злочинців та організованих злочинних угруповань, способи вчинення злочинів.
Розуміння: описувати порядок проведення оперативно-розшуковими підрозділами заходів щодо виявлення дій
злочинців та організованих злочинних угруповань, способів вчинення злочинів.
Застосування: визначати тактику дій злочинців та організованих злочинних угруповань, способи вчинення
злочинів.

Аналіз: встановлювати зв’язки між тактикою дій злочинців та організованих злочинних угруповань і способами
вчинення злочинів.
Синтез: узагальнювати оперативну інформацію щодо тактику дій злочинців та організованих злочинних
угруповань, способи вчинення злочинів.
Оцінювання: встановлювати головне з отриманої інформації щодо тактики дій злочинців та організованих
злочинних угруповань, способів вчинення злочинів та результати застосування цих знань в здійснені заходів з протидії
організованій злочинності.
ПРН-4.
Знання: розпізнавати основні положення щодо змісту правоохоронної діяльності, тенденцій її розвитку та значення
для вирішення професійних завдань.
Розуміння: описувати основні положення теорій управління безпеки державного кордону, збройної боротьби,
зміст правоохоронної діяльності, тенденції їх розвитку та значення для вирішення професійних завдань.
Застосовування: застосовувати отримані теоретичні знання під час здійснення правоохоронної діяльності.
Аналіз: виокремлювати чинники, які впливають на ефективну організацію діяльності щодо безпеки державного
кордону, збройної боротьби, правоохоронної діяльності, на тенденції їх розвитку та значення для вирішення
професійних завдань.
Синтез: вирішувати завдання в рамках приписів теорій управління, безпеки державного кордону, збройної
боротьби, формулювати алгоритми дій в рамках правоохоронної діяльності щодо протидії організованій злочинності,
уявляти тенденції їх розвитку та значення для вирішення професійних завдань.
Оцінювання: висловлювати думку щодо основних положень теорій управління, безпеки державного кордону,
збройної боротьби, змісту правоохоронної діяльності, тенденцій їх розвитку та значення для вирішення професійних
завдань.
ПРН-7.
Знання: вивчати напам’ять процедури правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах, засвоювати
оперативно-розшукові й оперативно-технічні процедури, розробляти відповідну документацію, звіти, відтворювати
процесуальні документи.
Розуміння: описувати процедури правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах, пояснювати
оперативно-розшукові й оперативно-технічні процедури, складати відповідну документацію, звіти, процесуальні
документи.

Застосування: встановлювати процедури правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах,
застосовувати оперативно-розшукові процедури, інтерв’ювати учасників організованих форм протиправної діяльності та
демонструвати здатність складати відповідні документи (у тому числі процесуальні).
Аналіз: вирізняти специфічні процедури правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах,
відокремлювати оперативно-розшукові й оперативно-технічні процедури, диференціювати відповідну оперативнорозшукову документацію, звіти та процесуальні документи.
Синтез: адаптувати процедури правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах, з’єднувати
оперативно-розшукові й оперативно-технічні процедури, готувати відповідну документацію, звіти, процесуальні
документи.
Оцінювання: визначати користь від проведених процедур правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних
умовах, дебатувати щодо окремих оперативно-розшукових і оперативно-технічних процедур, визначати важливість
ведення відповідної документації, відпрацювання процесуальних документів.
ПРН-13.
Знання: засвоювати положення щодо застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодію з
підрозділами інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки; називати прогнозні сценарії розвитку
обстановки
Розуміння: наводити приклади застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодії з підрозділами
інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки.
Застосування: демонструвати навички застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодію з
підрозділами інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки.
Аналіз: досліджувати приписи щодо застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодію з
підрозділами інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки; відзначати прогнозні сценарії розвитку
обстановки.
Синтез: проводити організацію застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їх взаємодію з підрозділами
інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки; розробляти прогнозні сценарії розвитку обстановки.
Оцінювання: обирати найважливіше в процесі застосування сил і засобів на ділянці відповідальності, їхньої
взаємодії з підрозділами інших відомств відповідно до результатів аналізу обстановки; визначати важливість прогнозних
сценаріїв розвитку обстановки.
ПРН-21.

Знання: засвоїти перелік та загальні положення щодо застосування інформаційні системи і технологій; методів
обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, баз даних (в тому числі
міжвідомчих та міжнародних).
Розуміння: описувати основні вимоги щодо інформаційних систем і технологій; методів обробки, накопичення та
оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, баз даних (в тому числі міжвідомчих та міжнародних).
Застосування: демонструвати знання щодо інформаційних систем і технологій; методів обробки, накопичення та
оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні) на
практиці з метою протидії організованій злочинності на державному кордоні.
Аналіз: впорядковувати інформацію, отриману з застосування інформаційні системи і технологій; методів
обробки, накопичення та оцінювання інформації, в ході інформаційно-аналітичної роботи, та використання баз даних (в
тому числі міжвідомчих та міжнародних).
Синтез: виконувати заходи щодо систематизації зібраної інформації у відповідних системах та базах даних.
Оцінювання: визначати пріоритетність інформації, отриманої із застосуванням інформаційних системи і
технологій; методів обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, баз даних (в
тому числі міжвідомчих та міжнародних) та результати її використання.
ВИКЛАДАЧ:
професор кафедри спеціальних дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Максим ГНЄТНЄВ, email:
gnetnev@meta.ua
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Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2.
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Законодавство України, що регламентує
боротьбу з організованою злочинністю
на державному кордоні України
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Форми організованої злочинної
діяльності на державному кордоні
України

4

3

4

5

6

Свої сили та засоби в протидії
організованим формам протиправної
діяльності на державному кордоні
України
Протидія втягуванню у протиправну
діяльність, здійснювану учасниками
організованих форм злочинної
діяльності
Модульний контроль № 1

Оперативно-розшукова
протидія
організованим
формам
контрабандної
діяльності,
незаконному переміщенню товарів
через
державний
кордон
та
порушенню
природоохоронного
законодавства.
Оперативно-розшукова
протидія
організованим формам незаконної
міграції та торгівлі людьми.

Місяці

Номери тем, занять
та кількість годин

Кількість
годин

Сз2

01

1/1Л(2); 1/2Сз(2)

4

Л2

Сз2

01

2/1Л(2); 2/2Сз(2)

4

4

Л2

Сз2

02

3/1Л(2); 3/2Сз(2);

4

2

Гз

02

4/1Гз(2)

2

2

Кр2

02

Кр(2)

2

6

Л2

Гз2

Сз2

03

5/1Л(2); 5/2Гз(2),
5/3Сз(2)

6

6

Л2

Гз2

Сз2

03

6/1Л(2); 6/2Гз(2),
6/3Сз(2)

6

7

Оперативно-розшукова
протидія
терористичній
діяльності
та
діяльності незаконних збройних
формувань.
Модульний контроль № 2
Диференційований залік
Всього

6

Л2

2
4
40

Кр2
Дз4

Гз2

Сз2

04
04
05

7/1Л(2); 7/2Гз(2),
7/3Сз(2)

6

Кр(2)
Дз(4)
Всього

2
4
40

Умовні скорочення:
Лекція – Л; Групове заняття – Гз; Семінарське заняття – Сз; Контрольна робота – Кр; Модульний контроль – Мк;
Диференційований залік – Дз; Заняття, що обов’язкове для оцінювання – Сз2.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

1

2

Види
навчальних
занять
3

Кількість
годин
4

14/4

1

1

2

індивідуальна
робота

4

самостійна
робота

2

2

лекція

семінар

6

2

16/4

Найменування теми і навчальні питання

Література

5
3 курс
6 семестр
Законодавство України, що регламентує боротьбу з
організованою злочинністю на державному кордоні України
Основні законодавчі акти щодо протидії організованій
злочинності.
1. Законодавство України, що регулює діяльність ДПСУ з протидії
організованій злочинності на державному кордоні.
2. Компетенція Держприкордонслужби України щодо протидії
організованій злочинності на державному кордоні.

6

[1.1 – 1.22; 3.3;
3.22 – 3.25]

конспект із теми
Державні органи, що беруть участь у протидії організованій
злочинності на державному кордоні України.
1. Система органів, які здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю.
2. Взаємодія Держприкордонслужби України з питань протидії
організованій злочинності на ДК під час здійснення ОРД, початку та
провадження досудового розслідування.
Діяльність ДПСУ з протидії організованій злочинності на
державному кордоні України
1. Основні положення законодавства України, щодо діяльності
ДПСУ з протидії організованій злочинності на державному кордоні.
2. Права та обов’язки ДПСУ щодо оперативної протидії різним
видам організованих форм протиправної діяльності на ДК.
3. Система органів, які здійснюють боротьбу з організованою
злочинністю та взаємодія ДПСУ з ними.
Форми організованої злочинної діяльності на державному
кордоні України

[1.3, 1.4,1.10, 1.15,
1.16, 1.32, 1.36,
1.37, 1.39, 1.42,
1.43, 2.1, 2.3, 3.5,
3.11]

[1.3, 1.15, 1.17,
1.32, 1.35-1.37,
1.39, 2.1, 2.3, 3.5,
3.11]

1

2

лекція

2

самостійна
робота

10

індивідуальна
робота

2

семінар

2

14/4
3
1

лекція

2

Форми організованої злочинної діяльності за законодавством
України
1. Група осіб і група осіб за попередньою змовою.
2. Організована група та злочинна організація.
3. Основні пошукові (класифікуючі) ознаки різних видів
організованої злочинності на державному кордоні та в зоні
проведення АТО/ОСС (тимчасово окупованих територіях).
Ознаки організованої злочинної діяльності на державному
кордоні України та відповідальність її учасників.
1. Робота оперативного складу ДПСУ щодо визначення рольової
участі осіб у вчинені кримінальних правопорушень здійснених
організованими форми злочинної діяльності та необхідність
проведення таких заходів.
2. Відповідальність учасників організованих форм протиправної
діяльності.
3. Особливості оперативної обстановки та специфіка діяльності
основних форм організованої злочинності на різних ділянках
державного кордону.

[1.10, 1.15, 1.17,
1.32, 1.35, 1.36,
1.39, 2.1-2.3, 3.3,
3.8, 3.12]

[1.10, 1.15, 1.17,
1.32, 1.35, 1.36,
1.39, 2.1-2.3, 3.3,
3.8, 3.12]

конспект із теми
Групова та організована злочинна діяльність на державному
кордоні
1. Організовані форми протиправної діяльності та їх загальна
[1.10, 1.15, 1.17,
характеристика.
1.32, 1.35, 1.36,
2. Рольова участь та відповідальність учасників основних форм
1.39, 2.1-2.3, 3.3,
організованої протиправної діяльності.
3.8, 3.12]
3. Основні пошукові (класифікуючі) ознаки різних видів
організованої злочинності на державному кордоні та в зоні
проведення АТО/ОСС (тимчасово окупованих територіях).
Свої сили та засоби в протидії організованим формам
протиправної діяльності на державному кордоні України
[1.3, 1.4, 1.15, 1.17,
Свої сили й засоби як елемент оперативної обстановки
1.
Структура ОРП ДПС України та роль їх ланок у протидії
1.32, 1.34, 1.39,
організованій злочинності.
1.40, 1.42, 1.43, 2.1,

2

самостійна
робота

6

індивідуальна
робота

4

семінар

4

2

14/2

1

групове
заняття

2

самостійна

8

2.
Засоби ОРП ДПСУ з протидії організованій злочинності на
державному кордоні.
3.
Взаємодія оперативно-розшукових підрозділів та підрозділів
охорони кордону з питань протидії організованій злочинності на
державному кордоні.
Роль оперативно-розшукових підрозділів ДПС України у
контролі над оперативною обстановкою на ділянці
1. Діяльність керівників оперативно-розшукових підрозділів та
підрозділів охорони державного кордону щодо налагодження та
уточнення взаємодії
2. Вимоги чинних відомчих документів щодо організації
діяльності ОРП та ПОДК з протидії організованій злочинності на
ДК.

2.3, 3.4, 3.10]

[1.10, 1.16, 1.17,
1.19]

конспект з теми
Оперативно-розшукові підрозділи ДПС України, як елемент
стабілізації оперативної обстановки на ділянці
1. Структура ОРП ДПС України та роль їх ланок у протидії [1.3, 1.4, 1.15, 1.17,
організованій злочинності.
1.32, 1.34, 1.39,
2. Засоби ОРП ДПС України у протидії організованій злочинності. 1.40, 1.42, 1.43, 2.1,
3. Взаємодія оперативно-розшукових підрозділів та підрозділів
2.3, 3.4, 3.10]
охорони кордону з питань протидії організованій злочинності на
державному кордоні.
Протидія втягуванню у протиправну діяльність, здійснювану
учасниками організованих форм злочинної діяльності
Протидія втягуванню персоналу ДПС України в організовану
протиправну діяльність
1. Поняття, правова основа протидії втягуванню персоналу ДПС
України в протиправну діяльність.
[1.10, 1.16, 1.17,
2. Поняття, правова основа та необхідність здійснення заходів
1.19]
власної (особистої) безпеки.
3. Дії військовослужбовців ДПС України в разі спроб втягування в
протиправну діяльність. Порядок складання службових документів.
[1.10, 1.16, 1.17,
Протидія втягуванню в протиправну діяльність.

робота

індивідуальна
робота
4.2. Контрольна робота № 1 (МК)

1. Законодавство України в частині вчинення кримінальних
правопорушень службовими особами.
2. Загальні положення щодо діяльності підрозділів ВБ у сфері
протидії кримінальним правопорушенням серед персоналу ДПС
України.
4

лекція

2

5

самостійна
робота

2

групове
заняття

конспект з теми

2/2
18/6

1

1.19]

2

2

Оперативно-розшукова протидія
організованим формам
контрабандної діяльності, незаконному переміщенню товарів
через державний кордон та порушенню природоохоронного
законодавства.
Оперативно-розшукова протидія організованим формам
контрабандної діяльності, незаконному переміщенню товарів
через державний кордон та порушенню природоохоронного
законодавства.
1. Оперативно-розшукова протидія організованим формам
контрабандної діяльності на державному кордоні.
2. Особливості діяльності ДПСУ щодо протидії організованим
формам незаконного переміщення товарів через кордон.
3. Особливості діяльності ДПСУ щодо протидії порушенню
природоохоронного законодавства організованими формами
протиправної діяльності на кордоні.
Законодавство України з протидії організованим формам
контрабандної діяльності, незаконного переміщення товарів
через кордон та порушення природоохоронного законодавства.
1. Законодавство України що регламентує протидію різним видам
контрабанди та незаконного переміщення товарів.
2. Законодавство України, що регламентує збереження природних
ресурсів в сфері компетенції ДПСУ.
Окремі прийоми оперативної протидії організованій
злочинності в сфері контрабандної діяльності, незаконного
переміщення товарів через кордон та порушення
природоохоронного законодавства.

[1.1-1.6, 1.12-1.14,
1.17, 1.18, 1.21.1.31, 1.33-1.37,
1,39, 1.45, 2.1-2.5,
3.6, 3.10, 3.22,
3.26]

[1.3, 1.4, 1.10, 1.13,
1.17, 1.31, 1.33,
1.36, 1.37, 1.45,
2.2-2.5, 3.1, 3.2,
3.6, 3.9, 3.16, 3.20]
[1.1-1.6, 1.12-1.14,
1.17, 1.18, 1.21.1.31, 1.33-1.37,
1,39, 1.45, 2.1-2.5,

самостійна
робота

3

семінар

самостійна
робота

4

2

2

1. Специфіка діяльності ОРП щодо протидії організованим
формам контрабандної діяльності на державному кордоні.
2. Особливості діяльності ОРП щодо протидії незаконному
переміщенню товарів через кордон та супутнім кримінальним
правопорушенням.
3. Специфіка діяльності ОРП щодо протидії порушенню
природоохоронного законодавства та суверенних прав України у її
В(М)ЕЗ.
Підзаконні (відомчі) нормативно-правові акти з протидії
організованим формам контрабандної діяльності, незаконного
переміщення
товарів
через
кордон
та
порушення
природоохоронного законодавства.
1. Підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії контрабанді
та незаконному переміщенню товарів через ДКУ.
2. Підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії порушенням
природоохоронного законодавства.
Оперативно-розшукова протидія організованим формам
контрабандної діяльності, незаконному переміщенню товарів
через державний кордон та порушенню природоохоронного
законодавства
1. Оперативно-розшукова протидія організованим формам
контрабандної діяльності на державному кордоні.
2. Оперативно-розшукова протидія організованим формам
незаконного переміщення товарів через державний кордон та
супутнім кримінальним правопорушенням.
3. Оперативно-розшукова протидія організованим формам
порушення природоохоронного законодавства.
Окремі положення міжнародного законодавства з протидії
організованим (транскордонним) формам контрабандної
діяльності та збереження природи.
1. Міжнародні нормативно-правові акти щодо протидії
організованим (транскордонним) формам контрабандної діяльності.
2. Міжнародні нормативно-правові акти щодо протидії
порушенням природоохоронного законодавства.

3.6, 3.10, 3.22,
3.26]

[1.18, 1.21.-1.29,
2.1-2.5, 3.6, 3.10,
3.22, 3.26]

[1.1-1.6, 1.12-1.14,
1.17, 1.18, 1.21.1.31, 1.33-1.37,
1,39, 1.45, 2.1-2.5,
3.6, 3.10, 3.22,
3.26]

[1.1, 1.2, 1.5, 1.6,
1.12, 1.14, 1.41,
2.1-2.5, 3.2, 3.6,
3.9, 3.16, 3.20]

індивідуальна
робота

4
18/6

1

лекція

2

самостійна
робота

4

групове
заняття

2

самостійна
робота

2

семінар

2

6

2

3

конспект з теми
Оперативно-розшукова протидія
організованим формам
незаконної міграції та торгівлі людьми.
Оперативно-розшукова протидія організованим формам
[1.2-1.4, 1.6-1.10,
незаконної міграції та торгівлі людьми.
1. Оперативно-розшукова протидія організованим формам
1.14, 1.17, 1.36,
незаконного переправлення осіб через кордон та порушення 1.42, 1.43, 1.46, 2.1,
державного кордону.
2.3, 2.5, 3.3, 3.11,
2. Оперативно-розшукова протидія організованим формам торгівлі
3.15, 3.29, 3.30]
людьми.
Законодавство України з протидії організованим формам
[1.9, 1.10, 1.17,
незаконної міграції та торгівлі людьми.
1. Законодавство України що регламентує протидію різним видам 1.20, 1.36, 2.2, 2.5,
контрабанди та незаконного переміщення товарів.
3.3, 3.11, 3.15, 3.29,
2. Законодавство України, що регламентує збереження природних
3.30]
ресурсів в сфері компетенції ДПСУ.
Окремі прийоми оперативної протидії організованій
злочинності в сфері незаконної міграції та торгівлі людьми
1. Специфіка діяльності ОРП щодо протидія організованим [1.2-1.4, 1.6-1.10,
формам незаконної міграції.
1.14, 1.17, 1.36,
2. Особливості діяльності ОРП щодо протидії організованим 1.42, 1.43, 1.46, 2.1,
формам торгівлі людьми.
2.3, 2.5, 3.3, 3.11,
3. Діяльність ОРП щодо протидії сукупним кримінальним
3.15, 3.21]
правопорушенням, вчинюваних при незаконній міграції та торгівлі
людьми.
Окремі положення міжнародного законодавства з протидії
організованим (транскордонним) формам незаконної міграції та
торгівлі людьми.
[1.2, 1.6, 1.7, 1.8,
1. Міжнародні нормативно-правові акти щодо протидії
1.46]
організованим (транскордонним) формам незаконної міграції.
2. Міжнародні нормативно-правові акти щодо протидії
організованим (транскордонним) формам торгівлі людьми.
[1.2-1.4, 1.6-1.10,
Оперативно-розшукова протидія організованим формам

1

7

2

1.14, 1.17, 1.36,
незаконної міграції та торгівлі людьми.
1. Оперативно-розшукова протидія організованим формам 1.42, 1.43, 1.46, 2.1,
незаконної міграції на державному кордоні.
2.3, 2.5, 3.3, 3.11,
2. Оперативно-розшукова протидія організованим формам торгівлі
3.15, 3.21]
людьми.
3. Оперативно-розшукова протидія сукупним кримінальним
правопорушенням, вчинюваних при незаконній міграції та торгівлі
людьми.
Діяльність міжнародних організацій щодо протидії
транскордонній незаконній міграції та торгівлі людьми.
[1.2, 1.6, 1.7, 1.8,
1. Діяльність Міжнародної організації з міграції (МОМ) з
1.46, 3.1, 3.2, 3.8,
протидії незаконній міграції та торгівлі людьми.
3.25]
2.
Взаємодія ДПСУ та МОМ з протидії незаконній міграції та
торгівлі людьми.

самостійна
робота

2

індивідуальна
робота

4

конспект з теми
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Оперативно-розшукова протидія терористичній діяльності
та діяльності незаконних збройних формувань.

лекція

2

самостійна
робота

4

групове
заняття

2

Оперативно-розшукова протидія терористичній діяльності та
діяльності незаконних збройних формувань.
1. Оперативно-розшукова протидія терористичній діяльності.
2. Оперативно-розшукова протидія діяльності незаконних
збройних формувань.
Законодавство України з протидії терористичній діяльності та
діяльності незаконних збройних формувань.
1. Законодавство України що регламентує протидію терористичній
діяльності.
2. Законодавство України, що регламентує протидію діяльності та
діяльності незаконних збройних формувань..
Окремі прийоми оперативної протидії терористичній діяльності
та діяльності незаконних збройних формувань.
1. Специфіка діяльності ОРП щодо протидії терористичній
діяльності.
2. Специфіка діяльності ОРП щодо протидії діяльності незаконних

[1.3, 1.4, 1.6, 1.91.11, 1.15, 1.17,
1.32, 1.35, 1.36,
1.42, 1.43, 2.1, 2.2,
3.15, 3.20, 3.28]
[1.3, 1.4, 1.10, 1.15,
1.17, 1.32, 1.36,
1.39, 2.2, 3.20]
[1.3, 1.4, 1.6, 1.91.11, 1.15, 1.17,
1.32, 1.35, 1.36,
1.42, 1.43, 2.1, 2.2,
3.15, 3.20, 3.28]

2

самостійна
робота

2

семінар

2

самостійна
робота

2

індивідуальна
робота
7.3. Контрольна робота № 2 (МК)
Диференційований залік
Разом за VI семестр
Разом за 3 курс
Усього за дисципліну

4
2/2
4
120/40
120/40
120/40

збройних формувань.
Окремі положення міжнародного законодавства з протидії
терористичній діяльності та діяльності незаконних збройних
формувань.
1. Міжнародні нормативно-правові акти щодо протидії [1.2, 1.6, 1.11, 1.14]
терористичній діяльності.
2. Міжнародні нормативно-правові акти щодо протидії та
діяльності незаконних збройних формувань.
Оперативно-розшукова протидія терористичній діяльності та [1.3, 1.4, 1.6, 1.9діяльності незаконних збройних формувань.
1.11, 1.15, 1.17,
1. Оперативно-розшукова протидія терористичній діяльності.
1.32, 1.35, 1.36,
2. Оперативно-розшукова протидія діяльності незаконних 1.42, 1.43, 2.1, 2.2,
збройних формувань.
3.15, 3.20, 3.28]
Вимоги міжнародного та національного законодавства щодо
притягнення до відповідальності осіб причетних до
терористичної діяльності та діяльності незаконних збройних
формувань .
1. Вимоги міжнародного та національного законодавства щодо [1.2, 1.6, 1.10, 1.11,
притягнення до відповідальності осіб причетних до терористичної
1.14, 1.15]
діяльності.
2.
Вимоги міжнародного та національного законодавства щодо
притягнення до відповідальності осіб причетних до діяльності
незаконних збройних.
конспект з теми
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