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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Негласні слідчі (розшукові) дії» є вибірковою дисципліною за ОПП «Правоохоронна
діяльність» і вивчається на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
Мета вивчення навчальної дисципліни – опанування курсантами питань, пов`язаних з виконанням функцій
Державної прикордонної служби України у сфері кримінального судочинства, відповідно до чинного кримінальнопроцесуального законодавства України, Концепцій розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020
року та інтегрованого управління кордонами.
Метою вивчення цієї навчальної дисципліни також є надання можливості майбутнім оперативним працівникам
закріпити після вивчення основного курсу, теоретичні питання на практиці та остаточно з’ясувати сутність, систему і
порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, використання їх
результатів в оперативно-розшуковій діяльності та досудовому розслідуванні.
Метою вивчення цієї навчальної дисципліни також є підвищення правової культури майбутніх оперативних
працівників Державної прикордонної служби України та ерудиції майбутніх-офіцерів прикордонників, формування
впевненості у благонадійності правової системи, ідей справедливості правосуддя, відданості ідеям істини, добра,
законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною, звички сумлінного виконання приписів
законів.
Завдання навчальної дисципліни – розгляд основних положень вивчення та здійснення кримінального
судочинства органів досудового розслідування, суду, оперативних підрозділів та практики застосування норм
кримінального процесуального права; ознайомлення з поняттям та видами негласних слідчих (розшукових) дій;
поняттям та видами оперативно-розшукових заходів; суб’єктами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
засвоєння основних положень і порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-технічних
заходів.
Для досягнення програмних результатів навчання з навчальної дисципліни курсант (слухач, студент)
повинен:
РН-3
1. Знати методи та форми збирання необхідної інформації з різних джерел.
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2. Розуміти важливість отриманої інформації для оперативно-розшукової діяльності або кримінального
провадження.
3. Застосовувати отриману інформацію для проведення НСРД/ОТЗ.
4. Аналізувати отриману інформацію.
5. Синтезувати інформацію яка має значення для проведення НСРД/ОТЗ.
6. Оцінювати отриману інформацію внаслідок проведення НСРД/ОТЗ.
РН-13
1. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства.
2. Розуміти важливість грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час проведення
НСРД/ОТЗ.
3. Застосовувати кваліфікацію кримінальних правопорушень.
4. Аналізувати отриману інформацію.
5. Синтезувати інформацію яка має значення для проведення НСРД/ОТЗ.
6. Оцінювати питання організації та процесуального оформлення негласних слідчих (розшукових) дій та
оперативно-розшукових заходів.
РН-15
1. Знати посадові обов’язки., виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач
правоохоронної діяльності.
2. Розуміти важливість роботи автономно і в команді під час проведення НСРД/ОТЗ.
3. Застосовувати кваліфікацію кримінальних правопорушень.
4. Аналізувати отриману інформацію.
5. Синтезувати інформацію яка має значення для проведення НСРД/ОТЗ.
6. Оцінювати ефективність роботи в команді та взаємодію з іншими правоохоронними органами.
РН-17
1. Знати та використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі.
2. Розуміти важливість дотримання прав і свобод людини і громадянина під час проведення НСРД/ОТЗ.
3. Застосовувати кваліфікацію кримінальних правопорушень.
4. Аналізувати отриману інформацію.
5. Синтезувати інформацію яка має значення для проведення НСРД/ОТЗ.
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6. Оцінювати ефективність попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз
національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку тощо).
РН-18 озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили);
1. Знати порядок і тактику застосовування штатних оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення
оперативно-розшукової діяльності.
2. Розуміти важливість законного застосовування штатних оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення
оперативно-розшукової діяльності.
3. Застосовувати технічні засоби під час НСРД/ОТЗ; проводити оперативно-розшукові заходи під час ведення
оперативно-розшукових справ.
4. Аналізувати інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних під час проведення
НСРД/ОТЗ.
5. Синтезувати НСРД/ОТЗ з конкретними оперативними та оперативно-технічними засобами.
6. Оцінювати методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в
тому числі міжвідомчі та міжнародні).
РН-21
1. Знати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації під час проведення НСРД/ОТЗ.
2. Розуміти важливість захисту інформації під час проведення НСРД/ОТЗ.
3. Застосовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації під час проведення НСРД/ОТЗ.
4. Аналізувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації під час проведення НСРД/ОТЗ.
5. Синтезувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації під час проведення НСРД/ОТЗ.
6. Оцінювати ефективність заходів щодо режиму секретності та захисту інформації під час проведення НСРД/ОТЗ.
РН-22
1. Знати криміногенну обстановку на ділянці відповідальності.
2. Розуміти рівень потенційних загроз та викликів.
3. Застосовувати та вживати заходи з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
4. Аналізувати рівень потенційних загроз та викликів.
5. Синтезувати та прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противника.
6. Оцінювати криміногенну обстановку на ділянці відповідальності.
Зміст навчальної дисципліни.
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Організація та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Засоби,
що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.
Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у
доказуванні. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Втручання у
приватне спілкування. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію та огляд і виїмка
кореспонденції. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних
інформаційних систем. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Установлення
місцезнаходження радіоелектронного засобу.
ВИКЛАДАЧІ: згідно форми А-4.03.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Методика вивчення дисципліни передбачає врахування взаємозв’язків тем курсу з поняттями, термінами і
категоріями оперативно-розшукової діяльності, тактики оперативно-розшукової діяльності та кримінального
процесуального права у процесі вивчення яких курсанти могли б отримати теоретичне розуміння про прийняття рішення
про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативнорозшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого
судді та інші питання їх проведення.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії кафедри, ноутбук, мультимедіа-проектор, модульне середовище кафедри.
Вивчення курсу потребує використання спеціальних засобів та спеціального програмного забезпечення.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

за денною формою навчання
10
4 20
10
4 20

64
64

Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

контрольна робота

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

конспект з теми

реферат

Усього

підсумковий контроль

*модульний контроль

Індивідуальна робота
індивідуальні заняття

контрольна робота

рольові ігри

12
12

семінари

10
10

групові заняття

36
36

практичні заняття

120
120

Аудиторна робота

лекції

Усього аудиторних занять

4
4

Загальна

4
8
Усього за
дисципліну

Кількість кредитів ECTS

Семестр

Курс

Кількість годин

+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.4; МН1.5; МН2.1; МН2.3; МН3.2
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3; МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
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Шифр
ЗК-1
ЗК-2
ЗК-4
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9
ЗК-10

СК-1
СК-3
СК-5

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Методи контролю

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
діяльності.
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
Здатність працювати в команді.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства прав, МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності професійні компетентності
Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
реалізації правоохоронної функції держави.
Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
права і правоохоронної діяльності.
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
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Шифр
СК-6
СК-7
СК-9

СК-12
СК-14
СК-15
СК-19

Компетентність

Методи контролю

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку
особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній)
міграції, тероризму та торгівлі людьми.
Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту
людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів
криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем
захисту людини і суспільних відносин.
Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу
злочинця,
причини і умови злочинності та її окремих видів,
реалізовувати напрями і заходи її запобігання.
Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів,
інформаційно-пошукових систем та баз даних.
Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних,
оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативнорозшукової діяльності.
Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з
носіями інформації з обмеженим доступом.

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр
РН-3
РН-13

РН-15

РН-17

НАВЧАННЯ,

Компетентність

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

Методи навчання

Збирати необхідну інформацію з різних МН1.1; МН1.3; МН1.4;
джерел, аналізувати і оцінювати її.
МН1.5; МН2.1; МН2.3;
МН3.2
Знати і розуміти відповідні вимоги МН1.1; МН1.3; МН1.4;
законодавства,
грамотно
оформлювати МН1.5; МН2.1; МН2.3;
процесуальні
документи,
що МН3.2
використовуються під час провадження у
справах
про
адміністративні
правопорушення, здійснювати превентивні
та примусові заходи, а також кваліфікацію
адміністративних
та
кримінальних
правопорушень.
Працювати автономно і в команді, МН1.1; МН1.3; МН1.4;
виконуючи посадові обов’язки та під час МН1.5; МН2.1; МН2.3;
розв’язання складних спеціалізованих задач МН3.2
правоохоронної діяльності.
Використовувати основні методи та засоби МН1.1; МН1.3; МН1.4;
забезпечення правопорядку в державі, МН1.5; МН2.1; МН2.3;
дотримуватись прав і свобод людини і МН3.2
громадянина, попередження та припинення
нелегальної (незаконної) міграції та інших
загроз національної безпеки держави
(кібербезпеку, економічну та інформаційну

ТА

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

Оцінювання
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.

ЇХ

10
Шифр
РН-18

РН-21
РН-22

Компетентність
безпеку тощо).
Застосовувати штатне озброєння підрозділу
(вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби
фізичної сили); інформаційні системи,
інформаційні технології, технології захисту
даних, методи обробки, накопичення та
оцінювання
інформації,
інформаційноаналітичної роботи, бази даних (в тому числі
міжвідомчі та міжнародні), оперативні та
оперативно-технічні
засоби,
здійснення
оперативно-розшукової діяльності.
Організовувати заходи щодо режиму
секретності та захисту інформації.

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1; МН1.3; МН1.4;
МН1.5; МН2.1; МН2.3;
МН3.2

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.

МН1.1; МН1.3; МН1.4;
МН1.5; МН2.1; МН2.3;
МН3.2
Вміти
оцінювати
обстановку,
рівень МН1.1; МН1.3; МН1.4;
потенційних
загроз
та
викликів, МН1.5; МН2.1; МН2.3;
прогнозувати розвиток обстановки, дій МН3.2
правопорушників та противника, вживати
заходів з метою запобігання, виявлення та
припинення правопорушень.

МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
МК1.1; МК1.2; МК1.3; МК2.3;
МК2.4; МК2.6; МК4.1; МК4.5.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми
1

2

3
4
5
6
7

Найменування теми
Організація та порядок проведення негласних
слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових
заходів.
Фіксація ходу і результатів НС(р)Д. Використання
результатів НС(р)Д та ОТЗ у доказуванні. Засоби, що
використовуються під час проведення НС(р)Д та
ОТЗ.
Втручання у приватне спілкування. Аудіо-,
відеоконтроль особи.
Накладення арешту на кореспонденцію та огляд і
виїмка кореспонденції.
Зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з
електронних інформаційних систем.
Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи.
Установлення місцезнаходження радіоелектронного
засобу.
Диференційований залік
Всього

Кількість
годин

Номери, вид занять та
кількість годин
1
2
3
4

4

Місяці
1

Л2

Л2

Cз2

Сз2

2

Л2

Сз2

Пз2

4

Л2

Сз2

Л2

Пз2

4

Пз2

6

Пз4

4
36

Дз4

Кількість
годин
4

Сз2

8

4

Номери тем,
занять та
кількість годин
1/1Л(2), 1/2Сз(2),

2

2/1Л(2),
2/3Сз(2),
3/1Л(2),

2/2Сз(2),
2/4Пз(2),

10

3

8

5

3/2Сз(2), 3/3Пз(2),
4/1Л(2), 4/2Сз(2),
5/1Л(2),
5/2Пз(2),
6/1Пз(2),
7/1Пз(4)

6

Дз(4)

4

Пз2

4

Всього

6
4

36

Умовні скорочення:
Лекція – Л, Практичне заняття – Пз, Семінарське заняття – Сз, Диференційований залік – Дз. Заняття, що обов’язкове для оцінювання –
5/2Пз(2)
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Види
Кількість
навчальних
годин
занять

1

2

1

Лекція

16
2

2

Семінарське
заняття

2

Самостійна
робота

12

20

Найменування теми і навчальні питання
ІV курс
8 семестр
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НС(Р)Д ТА ОТЗ.
Підстави проведення НС(р)Д та ОРЗ.
1. Поняття та види НС(р)Д та ОРЗ.
2. Формальні підстави для проведення НС(р)Д. Документальні підстави
для проведення НС(р)Д.
3. Суб’єкти, уповноважені ініціювати (здійснювати) проведення НСРД.
4. Процесуальне оформлення прийнятого рішення. Порядок проведення
НС(р)Д та ОРЗ.
Поняття, сутність та загальні положення проведення НС(р)Д та
ОРЗ.
1. Порядок проведення НС(р)Д та ОРЗ.
2. Суб’єкти, уповноважені ініціювати проведення НС(р)Д та ОРЗ.
3. Основні причини відмови в наданні дозволу на проведення НС(р)Д та
ОРЗ.
1. Поняття, сутність та загальні положення проведення негласних слідчих
(розшукових) дій.
2. Суб’єкти НСРД.
3. Порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
ФІКСАЦІЯ ХОДУ І РЕЗУЛЬТАТІВ НС(Р)Д. ВИКОРИСТАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ НС(Р)Д ТА ОТЗ У ДОКАЗУВАННІ. ЗАСОБИ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НС(Р)Д ТА ОТЗ.

Література

[1.1], [1.2], [2.2]
ст. 7-363, [2.3]
ст.6-28, [3.8]
с.17-26

[1.1], [1.2], [2.2]
с. 7-363, [2.3] ст.
28-44.

[1.1], [1.2], [2.2]
с. 7-363, [2.3]
ст.114-159. [3.9]
ст. 5-71
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3

1

Лекція

2

2

Групове
заняття

2

3

Семінарське
заняття

2

4

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

12

20

Поняття та види засобів для проведення НС(р)Д та ОТЗ.
1. Поняття фіксації негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Поняття та сутність результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Правові засади використання результатів негласних слідчих
(розшукових) дій у кримінальному судочинстві.
4. Порядок використання результатів окремих негласних слідчих
(розшукових) дій.
Використання технічних засобів під час проведення НС(р)Д та ОТЗ.
1. Технічні засоби, які використовуються для проведення ОТЗ та НСРД.
2. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для
проведення конкретних НС(р)Д та порядок їх оформлення.
Використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або
несправжніх (імітаційних) засобів.
1. Поняття та зміст засобів, що використовуються під час проведення
НС(р)Д та ОТЗ.
2. Ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для
проведення НС(р)Д та порядок їх оформлення.
3. Загальні правила фіксації ходу і результатів НС(р)Д.
4. Строк передачі протоколу та додатків до нього прокурору, який
здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні.
Повідомлення осіб, щодо яких проводились НСРД.
Клопотання про проведення НС(р)Д та ОРЗ.
1. Ознайомлення із ситуаційними завданнями.
2. Складання клопотання про проведення негласних слідчих дій.
3. Складання завдання про проведення ОТЗ.
1. Загальні положення застосування засобів, що використовуються під час
проведення НС(р)Д.
2. Застосування засобів під час проведення НС(р)Д.
3. Збереження засобів, що використовувалися під час проведення НС(р)Д.
ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ.
АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЬ ОСОБИ.

[1.1]; [1.2]; [2.2];
[2.3, розділ ІІ];
[1.4] [1.6], [3.8]
с.109-153 [3.3];
[3.13];

[1.1]; [1.2]; [1.6],
[1.12]; [1.13];
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19]
[1.1]; [1.2]; [2.2];
[2.3, розділ ІІ];
[1.4] [1.6], [3.8]
с.109-153 [3.3];
[3.13];

[1.1], [1.2], [2.2],
[2.3], [3.9]

[1.1]; [1.2]; [2.2];
[2.3]; [1.4] [1.6],
[3.8], [3.3]; [3.13]

14
1

Лекція

2

Втручання у приватне спілкування
1. Поняття втручання у приватне спілкування.
2. Поняття аудіо-, відео-контролю особи.
3. Правові підстави проведення аудіо-, відео-контролю особи.

Самостійна
робота

14

Організація та проведення втручання у приватне спілкування
1. Поняття та правові підстави втручання у приватне спілкування.
2. Фіксація та збереження інформації.
3. Різновиди втручання у приватне спілкування.
4. Поняття аудіо-, відео-контролю особи.
5. Правові підстави проведення аудіо-, відео-контролю особи.
6. Особливості організації та проведення аудіо-, відео-контролю особи.
7. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних
засобів.
8. Поняття та правові підстави проведення аудіо -, відеоконтролю особи.
9. Тактика проведення аудіо -, відеоконтролю особи.
10. Документальне оформлення аудіо -, відеоконтролю особи.
НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ ТА
ОГЛЯД І ВИЇМКА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ.
Поняття та правові підстави накладення арешту на кореспонденцію
та огляду і виїмки кореспонденції.
1. Поняття накладення арешту та огляду і виїмки кореспонденції.
2. Правові підстави проведення накладення арешту та огляду і виїмки
кореспонденції.
Процесуальне оформлення накладення арешту на кореспонденцію та
огляду і виїмки кореспонденції.
1. Ознайомлення із ситуаційними завданням.
2. Складання протоколу огляду і виїмки кореспонденції.

4

16
1

Лекція

2

2

Практичне
заняття

2

[1.1], [1.2], [1.4],
[1.6], [1.12],
[1.13], [1.16],
[1.17], [1.18],
[1.19], [2.2],
[2.4],
[1.1], [1.2],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],
[2.3], [2.5], [3.2],
[2.2] с. 389-418,
[2.6], [3.5]

[1.4], [1.6],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],
[2.2], [2.4],
[1.4], [1.6],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],

15
Самостійна
робота

5

6

12

18

1

Лекція

2

2

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

12

16

1. Стаття 261. Накладення арешту на кореспонденцію.
2. Правові підстави проведення накладення арешту на кореспонденцію.
3. Особливості організації та проведення накладення арешту на
кореспонденцію.
4. Поняття огляду і виїмки кореспонденції.
5. Правові підстави проведення огляду і виїмки кореспонденції.
6. Особливості організації та проведення огляду і виїмки кореспонденції.
ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ.
ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ.
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
1. Поняття зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
та зняття інформації з електронних інформаційних систем.
2. Правові підстави проведення.
3. Особливості організації та проведення.
Процесуальне оформлення зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж.
1. Ознайомлення із ситуаційними завданням.
2. Складання завдання на проведення ОТЗ.
3. Складання
протоколу
зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних (електронних інформаційних) мереж.
1. Поняття зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
2. Правові підстави проведення зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж.
3. Особливості організації та проведення зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж.
4. Тактика
проведення
зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж.
ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, ЖИТЛА ЧИ
ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ.

[1.1]; [1.2]; [1.3];
[1.4]; [1.6];
[1.10]; [1.12];
[1.13]; [2.1]; [2.4]

[1.4], [1.6],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],
[2.2], [2.4],
[1.4]; [1.6]; [1.4],
[1.6], [1.12],
[1.13], [1.16],
[1.17], [1.18],
[1.19],
[1.4]; [1.6];
[1.12]; [1.13];
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],

16
1

Лекція

2

2

Практичне
заняття

2

Самостійна
робота

12

7

18
1

Лекція

2

Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння
особи як негласна слідча (розшукова) дія.
1. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічнонедоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
2. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла
чи іншого володіння особи.
3. Документальне оформлення та використання результатів обстеження
публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння
особи.
1. Ознайомлення із ситуаційними завданням.
2. Складання протоколу про обстеження публічно недоступних місць
житла чи іншого володіння особи.
Організація та провадження досудового розслідування
1. Поняття публічно-недоступного місця.
2. Документальне оформлення та використання результатів обстеження
публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
3. Мета обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого
володіння особи.
4. Вимоги для проведення обстеження публічно-недоступних місць,
житла чи іншого володіння особи.
5. Особливості організації та проведення обстеження публічно
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ.
Поняття та правова основа установлення місцезнаходження
радіоелектронного засобу.
1. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи установлення
місцезнаходження радіоелектронного засобу.
2. Організація
і
тактика
установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу.
3. Документальне оформлення та використання результатів.

[1.4], [1.6],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],
[2.2], [2.4],

[1.4], [1.6],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],
[1.4]; [1.6];
[1.12]; [1.13];
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],

[1.4], [1.6],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],
[2.2], [2.4],

17
2

Практичне
заняття

4

Самостійна
робота

12

Диференційований залік
Усього за дисципліну

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Організація та порядок проведення установлення місцезнаходження
радіоелектронного засобу.
1. Організація і проведення установлення радіоелектронного засобу.
2. Документальне оформлення та використання результатів.
1. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи установлення
місцезнаходження радіоелектронного засобу.
2. Організація
і
тактика
установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу.
3. Документальне оформлення та використання результатів.

[1.4], [1.6],
[1.12], [1.13],
[1.16], [1.17],
[1.18], [1.19],
[1.1], [1.2], [2.4],
[2.2], [2.1], с.
389-418 [1.16],
[1.17], [1.18],
[1.19],

4
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Нормативно-правові акти:
Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від
10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 13.06.2020).
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.
141 (з наступними змінами та доповненнями).
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнародна конвенція від 04. 11. 1950 р. із змін.,
внес.
згідно
із
Протоколами
:
за
станом
на
01.06.2010р.
№
994_527.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 13.06.2020).
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 13.06.2020).
Кримінальний кодекс України: закон України від 05. 04. 2001 р. № 875-IX від 03.09.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.09.2020).
Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18. 02. 1992 р. № 1492-VIII URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення: 13.06.2020).
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон України від 30. 06. 1993 р. №
3341-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text (дата звернення: 13.06.2020).
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1.8. Про поштовий зв’язок : закон України від 04. 10. 2001 р. № 2759-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275914#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.9. Про
прокуратуру:
закон
України
від
14.10.2014
р.
№
720-IX
від
17.06.2020.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.10.Про судоустрій і статус суддів: закон України від 02. 06. 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140219#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.11.Про Службу безпеки України: закон України від 25.03.1992 р. № 720-IX від 17.06.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.12.Про телекомунікації : закон України від 18.11.2003 р. № 1280-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128015#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.13.Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню
ними : закон України від 15. 02. 1995 р. № 720-IX від 17.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.14.Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації :
постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
27
жовтня
2001 року
№ 1450.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1450-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.15.Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1
листопада 1996 року № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96#Text (дата звернення: 15.09.2020).
1.16.Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у
кримінальному провадженні : затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text (дата звернення: 15.09.2020).
2. Допоміжна:
3.1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : прийнято 16. 12. 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН. –
Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043. – Назва з екрана.
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3.2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією : міжнародна конвенція від 27. 01. 1999 р. № ETS173. – Електрон.
дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101. – Назва з екрана.
3.3. Багрій М. В. : Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : моногр. / М. В. Багрій, В. В. Луцик.
Тернопіль, 2014. 308 с.
3.4. Контроль за вчиненням злочину : навчальна лекція 9 // Освітній портал Міністерства внутрішніх справ України. –
Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/osvitamvs/index.php/component/content/article/42zagolovki-lektsiji-z-nsd/276-lektsiya-9-kontrol-za-vchinennyam-zlochinu.html. – Назва з екрана.
3.5. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки
процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. кол. : Р. Г. Андрєєв, Є. М. Блажівський, М. І.
Гошовський та ін.]. К.: Алерта, 2012. 736 с.
3.6. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному
провадженні : навч.-практ. посіб. / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. Харків : Оберіг,
2013. 344 с.
3.7. Основи оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник / О. Ю. Анциферов, О. М. Чистолінов, С. В.
Єськов та ін. / за редакцією С. М. Гусарова ; Харків. Нац. ун-т внутр.. справ. Харків : Золота миля, 2015. 312 с.
3.8. Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні:
практичний посібник-коментар. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 168 с.
3.9. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями : наук.-практ. посіб. / [Є. М.
Блажівський, І. М. Козьяков, В. В. Мухін, О. В. Геселев, Л. В. Вигівська, О. І. Назарук, С. М. Скрипниченко,
А. П. Слободзян, А. О. Штанько]. К. : Національна академія прокуратури України, 2014. 304 с.
3.10.Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М.
Тертишник. К. : Алерта, 2014. 768 с.
3.11.Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. К.: Алерта,
2014. 420 с.
3.12.Уголовный процессуальный кодекс Украины: научно-практическийкомментарий / отв. ред. : С. В. Кивалов, С. Н.
Мищенко, В. Ю. Захарченко. Харьков : Одиссей, 2013. 1184 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.kmu.gov.ua/ – Урядовий портал.
http://rada.gov.ua/ – Верховна Рада України.
http://www.scourt.gov.ua/ – Верховний суд України.
http://www.ccu.gov.ua/ – Конституційний суд України.
http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
https://www.gp.gov.ua/ – Генеральна прокуратура України
http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1 – Єдиний державний реєстр судових рішень
http://jur-academy.kharkov.ua/освіта/бібліотека/ – бібліотека Національної Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.
http://www.nbuv.gov.ua/ – Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був
відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної
підготовки та у встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу.
Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з
поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували за
індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох
робочих днів до складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін
ліквідації заборгованості. Якщо курсант (слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін,
то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності,
в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50 балів за 100-
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бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і
не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17
балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на
засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови
розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:
 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 дотримання норм законодавства про авторське право;
 надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу)
діяльність;
 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання
(для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і
можливостей);
 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 дотримання норм законодавства про авторське право;
 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути
притягнені до такої академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
МН 1.1
МН 1.2
МН 1.3
МН 1.4
МН 1.5
МН 2.1
МН 2.2
МН 2.3
МН 3.1
МН 3.2
МН 3.3

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу (розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається (бесіда, дискусія, брифінг,диспут)
Наочні методи (ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи (практична робота, пробні вправи, творчі вправи, усні
вправи, практичні вправи, графічні вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання (рецептивний,
репродуктивний, евристичний, дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові (професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові (аналіз конкретної ситуації, круглий стіл)
Неімітаційні (групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод ХОБО»,
активні види лекційних і семінарських занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний

МК 1.5

Виконання нормативу

МК 1.6

Виконання вправи
2. Поточний контроль
Вибірковий усний
Колоквіум

МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

