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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

В сучасних умовах, передусім через географічне розташування, Україна перебуває в центрі міграційних потоків, по суті відіграючи роль 

транзитної зони на шляху до країн Західної Європи. Кримінальні правопорушення, пов’язані з нелегальною міграцією, в т.ч. торгівля людьми і 

контрабанда, є суттєвою загрозою національній безпеці України. Тому протидія нелегальній міграції прямо пов'язана з забезпеченням 

національної безпеки держави. Для забезпечення національної безпеки України необхідним є вжиття більш ефективних заходів протидії 

нелегальній міграції та створення збалансованого державного механізму регулювання міграційних процесів. Важливо визначити пріоритетні 

напрямки та забезпечити взаємодію між державними органами щодо комплексної протидії нелегальній міграції, а також усунення умов, які 

сприяють поширенню цього суспільно небезпечного явища. 

Ці обставини визначають необхідність вивчення спецкурсу «Протидія нелегальній міграції». 

Предметом навчальної дисципліни є правова регламентація протидії нелегальній міграції. Особлива увага приділяється визначенню 

сутності нелегальної міграції та динаміки міграційних процесів; організаційному забезпеченню протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та 

контрабанді; запобіганню кримінальним правопорушенням у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми; специфіці кримінального 

провадження у справах про нелегальну міграцію і торгівлю людьми; питанням міжнародного співробітництва у сфері протидії нелегальній 

міграції, торгівлі людьми та контрабанді; методиці розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із нелегальною міграцією, торгівлею 

людьми та контрабандою. 

Передумовами для вивчення курсу «Протидія нелегальній міграції» є вивчення дисциплін «Проблеми сучасного кримінального права 

України», «Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства», «Тактико-спеціальна підготовка сил охорони 

правопорядку», «Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень». 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Протидія нелегальній міграції» формуються наступні компетентності із передбачених освітньо-

науковою програмою: 

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

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

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 
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СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) 

міграції, тероризму та торгівлі людьми. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти. 

СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.  

СК15. Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-

розшукової діяльності.  

Навчальна дисципліна «Протидія нелегальній міграції» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених 

освітньо-науковою програмою: 

РН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення.   

РН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і 

громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, 

економічну та інформаційну безпеку, тощо). 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

- поняття, особливості нелегальних мігрантів, механізм протидії нелегальній міграції;  

- визначення міграції, видів і типів міграції, нелегальної міграції та її причини (на понятійному рівні);  

- основні положення законів, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів у сфері регулювання міграційних 

процесів, профілактики нелегальної міграції, (на фундаментальному рівні);  

- основні принципи роботи у міграційній сфері, методи, прийоми та способи виявлення нелегальної міграції (на практично-творчому рівні);  

- порядок застосування адміністративно-попереджувальних заходів, заходів адміністративного припинення та заходів адміністративної 

відповідальності за порушення міграційного законодавства (на фундаментальному рівні);  

- форми і методи взаємодії працівників Державної міграційної служби України з органами місцевої державної влади, місцевого 

самоврядування та громадськістю в сфері протидії нелегальної міграції (на практично-творчому рівні). 

- організаційно-правові способи протидії нелегальній міграції;  

- попередження, припинення, адміністративна відповідальність в механізмі протидії нелегальній міграції;  

- діяльність НП України у забезпеченні міграційного контролю;  

- тактичні заходи працівників НП України з протидії нелегальній міграції;  

- порядок видворення нелегальних мігрантів. 

Уміння: 

- аналізувати зміст Конституції України та інших нормативно-правових актів у сфері протидії нелегальній міграції;  

- користуватися джерелами міграційного права України, коментарями і роз’ясненнями при вирішенні конкретних питань протидії НП 

України нелегальній міграції;  

- застосовувати на практиці набуті знання з дисципліни «Протидія нелегальній міграції». 
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3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС Годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

4 90 20/6 20/4 50/80 1 2 Вибіркова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц прак 

сам. 

роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Кримінологічна характеристика нелегальної 

міграції, торгівлі людьми та контрабанди 
9 2 2 5 12 2 2 8 

Тема 2. Правова регламентація протидії нелегальній 

міграції, торгівлі людьми та контрабанді 
9 2 2 5 12 2 2 8 

Тема 3. Організаційне забезпечення протидії 

нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 
9 2 2 5 10 2 - 8 

Тема 4. Запобігання кримінальним правопорушенням у 

протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми 
9 2 2 5 8 - - 8 

Тема 5. Специфіка кримінального провадження у 

справах про нелегальну міграцію і торгівлю людьми 
9 2 2 5 8 - - 8 

Тема 6. Міжнародне співробітництво у сфері протидії 

нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 
9 2 2 5 8 - - 8 

Тема 7. Методика розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із нелегальною міграцією 
9 2 2 5 8 - - 8 

Тема 8. Методика розслідування торгівлі людьми 9 2 2 5 8 - - 8 

Тема 9. Методика розслідування контрабанди (ст. 201 

КК) 
9 2 2 5 8 - - 8 

Тема 10. Виявлення та розслідування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
9 2 2 5 8 - - 8 
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аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів (ст. 305 КК) 

Усього годин 90 20 20 50 90 6 4 80 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

 

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

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

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

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Кримінологічна характеристика нелегальної міграції, торгівлі людьми та контрабанди 

1. Соціальна сутність нелегальної міграції та динаміка міграційних процесів. 

2. Формування міграційного потенціалу України та міждержавні міграційні процеси. 

3. Кримінологічна характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

2 2 

2 Тема 2. Правова регламентація протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 

1. Міжнародно-правова регламентація протидії нелегальній міграції. 

2. Національне законодавство та підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії нелегальній міграції. 

3. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

2 2 

3 Тема 3. Організаційне забезпечення протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 
1. Структурно-функціональна характеристика державних органів у протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та 

контрабанді. 

2. Глобальні та регіональні міжнародні організації правоохоронного характеру протидії нелегальній міграції, торгівлі 

людьми та контрабанді. 

3. Дипломатичні представництв України за кордоном та діяльність «офіцерів зв’язку» щодо забезпечення взаємодії 

правоохоронних органів різних держав. 

2  

4 Тема 4. Запобігання кримінальним правопорушенням у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми 
1. Підхід, заснований на повазі до прав жертв нелегальної міграції і торгівлі людьми. 

2. Механізм взаємодії та координації у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми. 

3. Загальна та індивідуальна превенція кримінальних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією і 

торгівлею людьми. 

2  

5 Тема 5. Специфіка кримінального провадження у справах про нелегальну міграцію і торгівлю людьми 2  
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1. Право жертви на відновлення, безпеку та приватне життя. 

2. Право на інформацію та захист гідності жертви. 

3. Право на законне перебування та компенсацію. 

6 Тема 6. Міжнародне співробітництво у сфері протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 
1. Загальні правила стосовно звернень про міжнародну співпрацю у кримінальних провадженнях про нелегальну 

міграцію і торгівлю людьми. 

2. Екстрадиція у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

3. Передача матеріалів кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

2  

7 Тема 7. Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із нелегальною міграцією 
1. Поняття злочинної діяльності, пов’язаної з нелегальною міграцією. 

2. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із нелегальною міграцією. 

3. Організаційні положення розкриття злочинів, пов’язаних із нелегальною міграцією. 

2  

8 Тема 8. Методика розслідування торгівлі людьми 

1. Криміналістична характеристика торгівлі людьми 

2. Особливості початкового етапу розслідування торгівлі людьми 

3. Специфіка наступного етапу розслідування торгівлі людьми  

2  

9 Тема 9. Методика розслідування контрабанди (ст. 201 КК) 
1. Криміналістична характеристика контрабанди. 

2. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди. 

3. Специфіка наступного етапу розслідування контрабанди. 

2  

10 Тема 10. Виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК) 
1. Криміналістична характеристика контрабанди за ст. 305 КК. 

2. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

3. Специфіка наступного етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

2  

 Всього 20 4 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Протидія нелегальній міграції» включаються: 

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

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

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

7. Підготовка до підсумкового контролю. 



7 

Тематика і питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Кримінологічна характеристика нелегальної міграції, торгівлі людьми та контрабанди 

1.1. Формування міграційного потенціалу України та міждержавні міграційні процеси. 

1.2. Кримінологічна характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

Реферати 

1. Соціальна сутність нелегальної міграції та динаміка міграційних процесів. 

2. Формування міграційного потенціалу України та міждержавні міграційні процеси. 

3. Кримінологічна характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

4. Шляхи вдосконалення системи управління міграційними процесами в Україні. 

5. Міграційна політика в Україні та питання інтолерантності. 

6. Міграційна політика ЄС: особливості, тенденції, напрями. 

7. Міграція в Україні: причини, проблеми, статистика, пропозиції. 

8. Регулювання вимушеної міграції в Україні. 

9. Моделі міграційної політики. 

10. Наукові підходи до вивчення міграційних процесів. 

11. Концепція «трьох стадій» міграційного процесу. 

12. Особливості сучасних міграційних процесів у світі: детермінанти та тенденції. 

5 8 

2 Тема 2. Правова регламентація протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 

2.1. Національне законодавство та підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії нелегальній міграції. 

2.2. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

Реферати 

1. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

2. Особливості засад міграційного права 

3.  Основні види засад міграційного права. 

4. Міжнародно-правова регламентація протидії нелегальній міграції. 

5. Національне законодавство та підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії нелегальній міграції. 

6.  Класифікація міграції та види мігрантів. 

7.  Принципи інституту притулку. 

8.  Юридична природа і зміст права на притулок. 

9.  Юридична відповідальність іммігрантів за порушення законодавства України. 

10.  Поняття та види імміграції. 

11.  Видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України. 

12.  Поняття та зміст протидії нелегальній міграції. 

13.  Стан правового забезпечення протидії нелегальній міграції. 

5 8 
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14.  Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції. 

15.  Методологічні підходи до вивчення детермінант трудової міграції. 

16.  Правовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення. 

3 Тема 3. Організаційне забезпечення протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 
3.1. Використання можливостей міжнародних та неурядових організацій у протидії нелегальній міграції і торгівлі 

людьми. 

Реферати 

1. Глобальні та регіональні міжнародні організації правоохоронного характеру протидії нелегальній міграції, торгівлі 

людьми та контрабанді. 

2. Дипломатичні представництв України за кордоном та діяльність «офіцерів зв’язку» щодо забезпечення взаємодії 

правоохоронних органів різних держав. 

3. Використання можливостей міжнародних та неурядових організацій у протидії нелегальній міграції і торгівлі 

людьми. 

4. Політика запобігання нелегальній міграції. 

5.  Фінансові аспекти міграційної політики ЄС. 

6.  Заходи з боротьби проти нелегальної міграції. 

7. Напрями розвитку міграційно-візової політики України. 

8.  Адміністративно-правові аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах. 

5 8 

4 Тема 4. Запобігання кримінальним правопорушенням у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми 
4.1. Загальна та індивідуальна превенція кримінальних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією і 

торгівлею людьми. 

Реферати 

1. Механізм взаємодії та координації у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми. 

2. Загальна та індивідуальна превенція кримінальних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією і торгівлею 

людьми. 

5 8 

5 Тема 5. Специфіка кримінального провадження у справах про нелегальну міграцію і торгівлю людьми 
5.1. Звільнення жертви від кримінального переслідування. 

Реферат 

1. Право жертви на відновлення, безпеку та приватне життя. 

2. Право на інформацію та захист гідності жертви. 

3. Право на законне перебування та компенсацію. 

4. Звільнення жертви від кримінального переслідування. 

5 8 

6 Тема 6. Міжнародне співробітництво у сфері протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та контрабанді 
6.1. Визнання та передача вироків у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

6.2. Міжнародне співробітництво у справах про контрабанду. 

Реферат 

5 8 
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1. Загальні правила стосовно звернень про міжнародну співпрацю у кримінальних провадженнях про нелегальну 

міграцію і торгівлю людьми. 

2. Екстрадиція у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

3. Передача матеріалів кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

4. Визнання та передача вироків у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

5. Міжнародне співробітництво у справах про контрабанду. 

7 Тема 7. Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із нелегальною міграцією 
7.1. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті злочинів, пов’язаних із нелегальною міграцією. 

7.2. Специфіка організації запобігання та розслідування злочинів, пов’язаних з нелегальною міграцією. 

Реферати 

1. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті злочинів, пов’язаних із нелегальною міграцією. 

2. Специфіка організації запобігання та розслідування злочинів, пов’язаних з нелегальною міграцією. 

5 8 

8 Тема 8. Методика розслідування торгівлі людьми 

8.1. Особливості початкового етапу розслідування торгівлі людьми 

8.2. Специфіка наступного етапу розслідування торгівлі людьми 

Реферати 

1. Особливості початкового етапу розслідування торгівлі людьми 

2. Специфіка розслідування торгівлі людьми 

5 8 

9 Тема 9. Методика розслідування контрабанди (ст. 201 КК) 

9.1. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди. 

9.2. Специфіка наступного етапу розслідування контрабанди. 

Реферати 

1. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди. 

2. Специфіка розслідування контрабанди. 

5 8 

10 Тема 10. Виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК) 
10.1. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

10.2. Специфіка наступного етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

Реферати 

1. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

2. Специфіка розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

5 8 

  

Всього 
50 80 
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8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

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

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

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

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

 

50% 

 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

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

робота у групах; ділова гра, розв’язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, залік 

 

Питання до заліку 

 

2. Формування міграційного потенціалу України та міждержавні міграційні процеси. 

3. Кримінологічна характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

4. Соціальна сутність нелегальної міграції та динаміка міграційних процесів. 

5. Формування міграційного потенціалу України та міждержавні міграційні процеси. 

6. Кримінологічна характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

7. Шляхи вдосконалення системи управління міграційними процесами в Україні. 

8. Міграційна політика в Україні та питання інтолерантності. 

9. Міграційна політика ЄС: особливості, тенденції, напрями. 

10. Міграція в Україні: причини, проблеми, статистика, пропозиції. 

11. Регулювання вимушеної міграції в Україні. 

12. Моделі міграційної політики. 

13. Наукові підходи до вивчення міграційних процесів. 

14. Концепція «трьох стадій» міграційного процесу. 

15. Особливості сучасних міграційних процесів у світі: детермінанти та тенденції. 

16. Національне законодавство та підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії нелегальній міграції. 

17. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

18. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми і контрабанди. 

19. Особливості засад міграційного права 

20. Основні види засад міграційного права. 

21. Міжнародно-правова регламентація протидії нелегальній міграції. 

22. Національне законодавство та підзаконні нормативно-правові акти щодо протидії нелегальній міграції. 

23. Класифікація міграції та види мігрантів. 
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24. Принципи інституту притулку. 

25. Юридична природа і зміст права на притулок. 

26. Юридична відповідальність іммігрантів за порушення законодавства України. 

27. Поняття та види імміграції. 

28. Видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України. 

29. Поняття та зміст протидії нелегальній міграції. 

30. Стан правового забезпечення протидії нелегальній міграції. 

31. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції. 

32. Методологічні підходи до вивчення детермінант трудової міграції. 

33. Правовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення. 

34. Використання можливостей міжнародних та неурядових організацій у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми. 

35. Глобальні та регіональні міжнародні організації правоохоронного характеру протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми та 

контрабанді. 

36. Дипломатичні представництв України за кордоном та діяльність «офіцерів зв’язку» щодо забезпечення взаємодії правоохоронних органів 

різних держав. 

37. Використання можливостей міжнародних та неурядових організацій у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми. 

38. Політика запобігання нелегальній міграції. 

39. Фінансові аспекти міграційної політики ЄС. 

40. Заходи з боротьби проти нелегальної міграції. 

41. Напрями розвитку міграційно-візової політики України. 

42. Адміністративно-правові аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах. 

43. Загальна та індивідуальна превенція кримінальних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією і торгівлею людьми. 

44. Механізм взаємодії та координації у протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми. 

45. Загальна та індивідуальна превенція кримінальних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією і торгівлею людьми. 

46. Звільнення жертви від кримінального переслідування. 

47. Право жертви на відновлення, безпеку та приватне життя. 

48. Право на інформацію та захист гідності жертви. 

49. Право на законне перебування та компенсацію. 

50. Звільнення жертви від кримінального переслідування. 

51. Визнання та передача вироків у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

52. Міжнародне співробітництво у справах про контрабанду. 

53. Загальні правила стосовно звернень про міжнародну співпрацю у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю 

людьми. 

54. Екстрадиція у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

55. Передача матеріалів кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

56. Визнання та передача вироків у кримінальних провадженнях про нелегальну міграцію і торгівлю людьми. 

57. Міжнародне співробітництво у справах про контрабанду. 

58. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті злочинів, пов’язаних із нелегальною міграцією. 
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59. Специфіка організації запобігання та розслідування злочинів, пов’язаних з нелегальною міграцією. 

60. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті злочинів, пов’язаних із нелегальною міграцією. 

61. Специфіка організації запобігання та розслідування злочинів, пов’язаних з нелегальною міграцією. 

62. Особливості початкового етапу розслідування торгівлі людьми 

63. Специфіка наступного етапу розслідування торгівлі людьми 

64. Особливості початкового етапу розслідування торгівлі людьми 

65. Специфіка розслідування торгівлі людьми 

66. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди. 

67. Специфіка наступного етапу розслідування контрабанди. 

68. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди. 

69. Специфіка розслідування контрабанди. 

70. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

71. Специфіка наступного етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

72. Особливості початкового етапу розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

73. Специфіка розслідування контрабанди ст. 305 КК. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
1
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

                                                                 
1
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

 

Всього балів  

 

100 
 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
2
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

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

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів підсумкової оцінки 100 

                                                                 
2
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Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно Зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx Незадовільно Не зараховано 

1-34 (2) F 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

Рівень знань оцінюється:  

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

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

час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної 

роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

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

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

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

активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

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

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

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

науково-дослідній роботі;  

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

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

виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

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

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

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

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

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

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

матеріалом. 
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напрямку протидії торгівлі людьми. Київ: Цифра, 2007. 173 с. 

3. Губський С.В., Касько В.В., Стрельцова О.А. Посібник для працівників державної міграційної служби України щодо особливостей 
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