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Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи охорони державної 

таємниці та конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах» є: 

сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-економіста, 

досягти підвищення практичної складової навчального процесу підготовки 

фахівців, які мають широкі знання у сфері юридичного забезпечення діяльності 

у сфері економіки., а саме володіють кримінально-правовими засобами 

боротьби із незаконними проявами в економічній та фінансовій сферах; 

формувати та розвивати правові знання студента, уміння аналізувати норми 

кримінального, кримінально-процесуального закону; виробляти навички 

самостійного аналізу процесу прийняття процесуальних рішень, кваліфікації 

злочинів, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації, 

давати вірну правову оцінку діям учасників кримінально-правових відносин, 

формувати ціннісні орієнтири студента відповідно до ідеалів гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати 

активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення 

юридичної діяльності в розбудові та зміцненню української держави; 

формувати у майбутніх економістів правову свідомість та правову культуру, 

професійні та особистісні якості. 

 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є отримані раніше 

студентами знання у результаті вивчення дисциплін «Навчально-науковий 

семінар з економіки», «Основи правових знань», «Політекомія», 

«Макроекономіка». 

  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Основи охорони державної 

таємниці та конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні:  

- поняття та ознаки кримінально-правових відносин у сфері охорони 

державної та комерційної таємниці; 

- поняття державної та комерційної таємниці в системі кримінального 

законодавства і права; 

- принципи, мету і завдання кримінального права та процесу в частині 

охорони державної та комерційної таємниці; 

- зміст інститутів кримінального права, що встановлюють кримінальну 

відповідалольність за посягання на національну безпеку та 

встрановлений порядок здійснення господарської діяності;  

2) на фундаментальному рівні:  

- теоретичні положення кримінального закону та його тлумачення; 

- алгоритми дії економіста по встановленню ознак злочинів у сфері 

охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в економічній 

та фінансовій сферах; 

-  
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- наукові основи кваліфікації відповідних злочинів проти національної 

безпеки та встановленого порядку здійснення господарської діяльності; 

3) на практично-творчому рівні:  

- положення законодавства про охорону інформації, керівні роз’яснення 

Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального 

та кримінально-процесуального законодавства, правові позиції 

Верховного Суду, Листи Вищого Спеціалізованого Суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, правові позиції Європейського 

Суду з прав людини, що стосуються основ кваліфікації відповідних 

злочинів проти національної безпеки та встановленого порядку 

здійснення господарської діяльності; 

- слідчу та судову практику у сфері оохорони державної та комерційної 

таємниці та її сучасні тенденції; 

- концепцію реформування кримінально-процесуального законодавства 

України у сфері охорони державної та комерційної таємниці. 

 

вміти: 

1) 1) на репродуктивному рівні:  

- вільно відтворювати знання з теорії і практики кримінального права;  

2) на алгоритмічному рівні:  

- володіти кримінально-правовими поняттями і категоріями;  

3) на евристичному рівні:  

- самостійно здійснювати юридичний аналіз суспільно небезпечних діянь;  

- вміло використовувати набуті під час навчання навички в практичній 

діяльності при застосуванні кримінального закону; 

4) на творчому рівні:  

- вміти критично мислити, відокремити важливу інформацію від 

неважливої, визначити і виокремити правову проблему, вміння оцінити 

причини і можливі наслідки процесуальної поведінки, обраної стратегії і 

тактики, вміння робити висновки та умовиводи, вміння визначити факти 

і думки, ефективно вирішувати нові проблеми, робити процесуальні 

прогнози, вміння оцінювати докази, брейнсторминг (мозковий штурм), 

вміння оцінити власний розумовий процес, вміння працювати в команді; 

- здійснювати творчий пошук при розв’язанні нетипових завдань та 

проблемних питань при застосуванні норм кримінального права; 

- доводити обгрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні 

положень кримінального закону; 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 3,0 кредити ECTS (90 годин).  

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Поняття, мета, завдання, предмет дисципліни «Основи 

охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в економічній та 

фінансовій сферах». Загрози інформаційній безпеці України.  
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Цілі та завдання курсу «Основи охорони державної таємниці та конфіденційної 

інформації в економічній та фінансовій сферах». Предмет вивчення, його 

значення. Сучасні загрози інформаційній безпеці України. Загрози впливу 

неякісної інформації (недостовірної, фальшивої, дезінформації) на особистість, 

суспільство, державу; загрози несанкціонованого і неправомірного впливу 

сторонніх осіб на інформацію і інформаційні ресурси (на виробництво 

інформації, інформаційні ресурси, на системи їхнього формування і 

використання);  загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву 

на виробництво, розповсюдження, пошук, одержання, передавання і 

використання інформації; праву на інтелектуальну власність на інформацію і 

майнову власність на документовану інформацію; праву на особисту таємницю; 

праву на захист честі і достоїнства і т.ін.  

 

 

ТЕМА 2. Кримінально-правові засоби охорони державної таємниці та 

конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах. Основи 

кримінально-правової кваліфікації злочинів.  

Кримінальна відповідальність як вид юридичної. Кримінально-правові 

засоби охорони державної таємниці та конфіденційної інформації в економічній 

та фінансовій сферах. Поняття кримінальної відповідальності. Основи 

кримінально-правової кваліфікації. Склад злочину та його ознаки.  

 

ТЕМА 3. Поняття, зміст та класифікація інформації з обмеженим 

доступом.  

Поняття інформації з обмеженим доступом. Проблеми класифікації 

інформації. Конфіденційна та таємні інформації як види інформації з 

обмеженим доступом. 

 

ТЕМА 4. Поняття, ознаки державної таємниці як таємної інформації 

в економічній та фінансовій сферах. Політика держави щодо державної 

таємниці. 

Державна таємниця в економічній та фінансовій сферах. Політика 

держави щодо визначення переліку інформації, що віднесена до державної 

таємниці.  

 

ТЕМА 5. Кримінально-правовий захист державної таємниці в 

економічній та фінансовій сферах. 

Ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 111, 113, 328, 329, 422, 425 та 426 

КК України.  

 

ТЕМА 6. Конфіденційна інформація як вид інформації з обмеженим 

доступом в економічній та фінансовій сферах. Банківська та комерційна 

таємниця. Професійна та інші таємниці. Персональні дані. 
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ТЕМА 7. Кримінально-правовий захист конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій сферах.  

Ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 176, 177, 231, 232, 232-1, 232-2, 330, 

361, 361-2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 387 КК України. 

 

ТЕМА 8. Міжнародний досвід охорони державної таємниці та 

конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах 

Правове регулювання захисту інформації в різних країнах. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Основи охорони державної таємниці та 

конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах» передбачено: 

- для денної форми навчання –  залік; 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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Для навчальної дисципліни «Основи охорони державної таємниці та 

конфіденційної інформації в економічній та фінансовій сферах» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступає залік. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи охорони державної 

таємниці та конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій сферах» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса Наливайко 
___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА 

КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ФІНАНСОВІЙ 

СФЕРАХ» 

 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський)       Спеціальність  051 «Економіка» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   3  кредити ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління     

 

Курс 2   Групи  Б-ЕК-841, Б-ЕК-931 
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аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття, мета, завдання, предмет 

дисципліни «Основи охорони 

державної таємниці та 

конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій 

сферах». Загрози інформаційній 

безпеці України. 

8 2 2 

 

 

6 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

    

 

2 Кримінально-правові засоби 

охорони державної таємниці та 

конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій сферах. 

Основи кримінально-правової 

кваліфікації злочинів. 

14 8 4 2 2 6 

3 Поняття, зміст та класифікація 

інформації з обмеженим 

доступом. 

10 4 2 2  6 

4 Поняття, ознаки державної 

таємниці як таємної інформації в 

економічній та фінансовій сферах. 

Політика держави щодо державної 

таємниці. 

12 6 2 2 2 6 

5 Кримінально-правовий захист 

державної таємниці в економічній 

та фінансовій сферах. 

12 6 2 2 2 6 

6 Конфіденційна інформація як вид 

інформації з обмеженим доступом 

в економічній та фінансовій 

сферах. Банківська та комерційна 

таємниця. Професійна та інші 

таємниці. Персональні дані. 

12 6 2 2 2 6 

7 Кримінально-правовий захист 

конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій сферах 

16 10 4 2 4 6 

8 Міжнародний досвід охорони 

державної таємниці та 

конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій сферах 

6 2 2   4 

 Разом за семестр 90 44 20 12 12 46 

 Форма підсумкового контролю Залік 
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Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри           ___________________      Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Основи охорони державної 

таємниці та конфіденційної інформації в 

економічній та фінансовій сферах» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА 

КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ФІНАНСОВІЙ 

СФЕРАХ» 

 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський)       Спеціальність  051 «Економіка» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України; 

- акти міжнародного права: 

1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року  

- закони: 

1. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III / Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – 26. – 131 с.: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/ 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Верховна Рада УРСР; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості 

Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада України; 

Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 

4. Цивільний кодекс України  

5. Сімейний Кодекс 

6. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

7.  Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

8. Податковий кодекс 

9.  «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

10.  Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

11.  Закон України «Про страхування» 

12. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» 

13.  Закон України «Про державну таємницю» 

14. Закон України «Про захист персональних даних» 

15. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - № 30. - Ст. 260. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran30#n30
http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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16. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 

1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 50. - Ст. 540. 

17. Закон України Про засади запобігання і протидії корупції // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404 

18. Закон України Про судоустрій і статус суддів // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529 

19. Закон України «Про Національну поліцію» 

20. ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» 

21. ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» 

22. ЗУ «Про Національну поліцію» 

23. ЗУ «Про прокуратуру» 

24. ЗУ «Про судовий збір» 

25. ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» 

26. ЗУ «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 

27. ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному 

судочинстві» 

28. ЗУ «Про попереднє ув’язнення» 

29. ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» 

30. ЗУ “Про Вищу раду правосуддя’’ 

31. ЗУ “Про судову експертизу ’’ 

 

- підзаконні акти: 

1. Наказ ГПУ "Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань ” 

 

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 
2. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

кримінального суду від 03 липня 2018 року (про право не свідчити проти 
себе) 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

2. Настільна книга професійного судді (кримінальне провадження) / 

Н.О.Марчук, В.В.Касько, Р.О.Куйбіда, М.І. Хавронюк та ін./за ред. 

Н.О.Марчук. - К.: «Арт-Дизайн», 2015. - 248 с. 

3. Дудаш Т.І. Практика Європейського Суду з прав людини: навчальний 

посібник / Т.І. Дудаш – К.: Алерта, 2014. – 488 с. 

4. Правові позиції Європейського Суду з прав людини: аналітичний огляд / 

О.М. Дроздов, О.В. Дроздова; за заг. ред.. О.М. Дроздова , М.С. Ковтун, В.І. 

Ковтуна. – Харків: Вид. будинок «Фактор», 2018. – 624 с. 

5. Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної 

частини Кримінального кодексу України [укладач О.П. Горох]; за заг. ред. 

А.А. Музики. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 524 с. 
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6. Зразки процесуальних документів в кримінальному провадженні. 

Практичний коментар – роз’яснення. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. 

– 238 с. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

3. Джеремі Макбрайд. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний 

процес. - К.: «К.І.С.», 2010 - 576 с. 

4. Панова А.В. Визнання доказів недопустимими в кримінальному 

провадженні: монографія / А.В. Панова. – Харків: Право, 2017. – 256 с. 

5. .Архипов О. Є. Оцінювання ефективності системи охорони державної 

таємниці : монографія / О. Є. Архипов, І. Т. Бородавко, В. П. Ворожко. – К. : 

Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 63 с.  

6. .Ботвінкін О. В. Історія охорони державної таємниці в Україні :монографія / 

О. В. Ботвінкін, В. М. Шлапаченко, В. П. Ворожко, А. С. Пашков. –К. : 

Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2008. – 155 с. 

7.  

 

 

Інші джерела: 

 

1. Олійник В. Понятійні проблеми інституту державної таємниці / В. 

Олійник // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 

2015. – № 4. – С. 129–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/8-2015/olijnyk.pdf 

 

Інтернет-ресурси: 

 

1. Офіційний cайт Верховної Ради України  www.zakon.rada.gov.ua 

2. Законопроекти України (сайт ВРУ) www.zakon.gov.ua 

3. Сайт нормативно-правових документів 

Кабінету Міністрів України 
www.kmu.gov.ua 

4. Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua 

5. Офіційний сайт представництва Президента 

України 
www.prezident.gov.ua 

6. Офіційний сайт Міністерства Юстиції 

України  
www.gdo.kiev.ua 

7. Офіційний cайт Національного банку України www.bank.gov.ua 

8. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України www.vru.gov.ua 

9. Офіційний cайт Третейської палати України 
www.arbitrationchamber.org

.ua 

10. Газета "Урядовий кур'єр"  www.ukcc.com.ua 

11. Газета "Юридична практика" www.practix.com 

12. Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org 

13. Юридичний факультет Львівського www.lawschool.lviv.ua 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.prezident.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.arbitrationchamber.org.ua/
http://www.arbitrationchamber.org.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.practix.com/
http://www.practix.com/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
http://www.lawschool.lviv.ua/
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національного університету ім. Івана Франка 

14. Юридичний факультет Академії управління 

та інформаційних технологій 
www.ariu.berdyansk.net 

15. Юридичний факультет Київського 

національного економічного університету 
www.uf-kneu.kiev.ua 

16. Юридичний сайт Київського національного 

університету внутрішніх справ  
www.naiau.kiev.ua 

17. Освітній портал Харківського національного 

університету ім. В.Н. Карабіна 
www.osvita.org.ua 

18. Бібліотека національного університету 

державної податкової служби України 
www.library.ufei.ukrsat.com 

19. Юридичний факультет Запорізького 

державного університету 
www.lib.profi.net.ua  

20. Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua 

21. Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua 

22. Обговорення правових питань "LIGA 

ONLINE" 
www.liga.kiev.ua 

23. Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua 

24. Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua 

25. Національна  бібліотека України ім.. В.І. 

Вернадського 
www.nbuv.gov.ua 

26. Національна Парламентська бібліотека 

України 
www.nplu.kiev.ua  

27. Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua 

28. Бібліотека Верховної Ради України www.rada.kiev.ua/library 

29. Харківська державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленка 

www.korolenko.kharkov.co

m 

30. Електронний каталог Рівненської державної 

обласної бібліотеки 
www.libr.rv.ua 

31. Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
www.library.vinnitsa.com 

32. Київська безплатна юридична консультація 

On-line  
www.unic.com.ua 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри           ___________________      Олександра Скок 
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