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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Програма комплексного екзамену іспиту для кандидатів на здобуття 

освітнього рівня магістра на основі базової або повної вищої юридичної освіти 

розроблена на підставі та відповідно до нормативно-правових актів у сфері 

освіти. 

Програма складається з пояснювальної записки; змісту вступного іспиту, 

що охоплює перелік розділів із зазначенням положень, понять і категорій, що 

підлягають засвоєнню, та списку рекомендованої літератури для підготовки до 

вступного випробування.  

Зміст програми вступного випробування для кандидатів на навчання в 

магістратурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

для вступу на базі освітнього ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» 4 розділи: «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Кримінальне право», «Адміністративне право України». 

Мета вступного екзамену полягає у визначенні рівня знань вступників з 

загальнотеоретичної та провідних галузевої юридичних дисциплін, а також 

з’ясуванні їх спроможності засвоювати відповідні навчальні програми для 

здобуття вищої освіти другого освітнього рівня. 

Вступний екзамен має комплексний, синтетичний характер та 

орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників. 

Під час комплексного іспиту абітурієнт повинен продемонструвати 

знання : 

1) основних положень з навчальних дисциплін: 

- теорія держави і права; 

- конституційне право; 

- кримінальне право; 

- адміністративне право; 
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2) понятійно-категоріальний апарат означених вище навчальних 

дисциплін; 

3) приписів чинних нормативно-правових актів з означених вище 

галузей законодавства. 

На основі Програми розробляються тестові завдання. Тести складаються з 

3 варіантів, кожний із яких містить 50 завдань. Всі розроблені варіанти мають 

однаковий ступінь складності, що дає можливість об’єктивно оцінити знання 

кандидата на навчання в магістратурі. 

Кожне з тестових завдань містить 4 варіанти відповідей, правильною з 

яких є лише одна. Кандидат на навчання, відповідаючи на поставлене в 

тестовому завданні питання, повинен обрати лише один із запропонованих 

варіантів відповідей. 

На виконання тестів абітурієнту надається 2 академічні години. 

Результати виконання абітурієнтом тестових завдань оцінюються за 200-

бальною шкалою. При цьому правильна відповідь на 1 тестове завдання 

оцінюється у 2 бали. 

Загальна кількість балів, отриманих абітурієнтом обраховується за 

формулою: 

Б = 2×К + 100 

де, Б – загальний бал, К – кількість правильних відповідей 
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ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1.1. Теорія держави 

Особливості державної влади. Поняття й ознаки держави. Основні теорії 

походження держави. Поняття функції держави та їх класифікація. Форми 

здійснення функцій держави. Методи здійснення функцій держави: 

переконання, заохочення та примус. Сучасні уявлення про сутність держави.  

Поняття форми держави. Класифікація держав за їх формою. Основні 

форми правління. Поняття, ознаки та види монархій та республік. Форми 

державного устрою. Поняття та ознаки унітарної держави, федерації, 

конфедерації та імперії. Державно-політичні режими. Ознаки демократії.  

Поняття і ознаки правової держави. Основні напрямки формування 

громадянського суспільства і правової держави в Україні. 

 

1.2. Теорія права 

Право та законодавство. Поняття соціальних і технічних норм. Поняття 

та види соціальних норм. Норми моралі. Звичаї та традиції. Норми громадських 

об’єднань (корпоративні норми). Релігійні норми. Норми права. 

Визначення поняття права. Нормативність, загальнообов'язковість. 

формальна визначеність, системність, забезпеченість і гарантованість права. 

Право як суспільне явище (об’єктивне право) і як конкретне повноваження 

особи (суб’єктивне право). Принципи права. Функції права. 

Джерела (форми) права. Нормативно-правовий акт. Нормативний договір. 

Правовий звичай. Правовий прецедент. Інші джерела права. 

Поняття та різновиди класичних норм права. Поняття та різновиди 

спеціалізованих норм права. Структура регулятивної норми права. Структура 

охоронної норми права. Поняття та різновиди структурних елементів норми 

права (гіпотези, диспозиції та санкції). 
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Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та на коло суб'єктів. 

Пряма, зворотна та переживаюча дія нормативно-правових актів. 

Поняття системи права. Галузі, інститути та норми права. Види норм 

права. Поняття та види нормативно-правових актів. Співвідношення права та 

закону. Види підзаконних актів. Поняття та види систематизації нормативно-

правових актів.  

Склад правовідносин. Суб'єкти правовідносин, їх види. Індивідуальні 

суб’єкти правовідносин. Колективні суб’єкти правовідносин. Юридичні особи. 

Правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Зміст 

правовідносин. Суб'єктивне юридичне право (правомочність) та суб’єктивний 

юридичний обов'язок. Об'єкти правовідносин та їх характеристика. 

Правовідносини як форма існування й реалізації прав та обов’язків. Юридичні 

факти як підстава виникнення, припинення та зміни правовідносин. 

Правомірна і неправомірна поведінка Поняття зловживання правом та 

його відмінність від правопорушення. Поняття, причини і види правопорушень. 

Склад правопорушення та його елементи. Поняття, цілі, види і підстави 

юридичної відповідальності. Обставини, що виключають юридичну 

відповідальність. 

 

2. «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні. 

Конституція України - Основний закон держави. Порядок внесення змін до 

Конституції України. 

Загальні засади демократичного конституційного ладу України. 

Безпосередня й представницька демократія та їх основні форми. Поняття 

референдуму. Види референдумів. Всеукраїнський референдум. 

Конституційно-правові відносини: поняття та склад. 

Конституційна форма правління, державного устрою і політичного 

режиму України. Державні символи України. Адміністративно-територіальний 
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устрій України. Статус Автономної Республіки Крим. Верховна Рада АРК та 

Рада міністрів АРК. Правовий статус національних меншин. Законодавство про 

мови в Україні. 

Поняття громадянство та підданство. Біпатриди та апатриди. Порядок та 

підстави набуття громадянства України. Порядок та підстави припинення 

громадянства України. 

Права людини в Україні. Поняття невід’ємних прав людини. Сучасні 

міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини. Загальна декларація прав 

людини. Єдність прав і обов’язків, неприпустимість зловживання правами і 

свободами, гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави і 

громадянина.  

Конституційні обов’язки громадян України. Порядок призову на 

військову службу та її проходження. Відстрочки від призову. Альтернативна 

служба. 

Принцип поділу державної влади в Україні. Склад, правовий статус і 

повноваження Верховної Ради України. Правовий статус народного депутата. 

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради 

України і народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини. Рахункова палата. Порядок роботи Верховної Ради 

України. Законодавчий і бюджетний процес в Україні. Законодавча ініціатива. 

Правовий статус Президента України та його повноваження. Порядок 

обрання, підстави та порядок дострокового припинення повноважень 

Президента України. Імпічмент. Рада національної безпеки і оборони України. 

Забезпечення діяльності Президента України. 

Правовий статус і повноваження Кабінету Міністрів України. Склад і 

порядок формування Кабінету Міністрів України. Міністерства та інші 

центральні органи державної виконавчої влади. Повноваження та порядок 

формування місцевих державних адміністрацій. Система та повноваження 

місцевих органів державної виконавчої влади.  
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Поняття про місцеве самоврядування. Територіальні громади. Органи 

місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. Міський, селищний, 

сільський голова.  

Судова влада в Україні. Система судів в Україні. Конституційний суд 

України. Основні принципи судочинства в Україні. 

Прокуратура в Україні. Генеральний прокурор України: конституційно-

правовий статус.  

 

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 

3.1. Загальна частина 

 

Поняття, система, предмет, завдання і принципи кримінального права 

України. наука кримінального права. 

Закон про кримінальну відповідальність. Кримінально-правові норми. 

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність закону 

про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території 

України. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 

вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами 

України. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 

вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України 

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності 

(ст.2 КК).  

Поняття та визначення злочину. Класифікація злочинів ст. 12 КК залежно 

від їх тяжкості та її значення. Критерії класифікації (ступінь тяжкості, родовий 

об`єкт, потерпілий, предмет, наслідки, спосіб вчинення, місце та час вчинення, 

суб`єкт, форма вини, мета). 

Поняття складу злочину і його значення. Вичерпний перелік складів 

злочинів у чинному законодавстві. Співвідношення понять злочину і складу 

злочину. Елементи складу злочину, їх зміст, органічна єдність. Об'єкт, 
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об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона як елементи складу злочину, їх 

ознаки. Види складів злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття 

кваліфікації злочину і ії значення. Класифікація (види) об'єктів злочину. 

Загальний об'єкт злочину. Родовий (спеціальний, груповий) об'єкт злочину. 

Видовий об`єкт злочину. Безпосередній (конкретний) об'єкт злочину. Порядок 

визначення родового, видового та безпосереднього об`єктів злочину та їх 

значення. Основний (головний) і додатковий безпосередні об'єкти. Поняття 

предмету злочину та його місце в структурі складу злочину. Предметні та 

безпредметні злочини. Потерпілий як ознака об`єкту злочину.  

Поняття об'єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, які 

характеризують об’єктивну сторону: обов'язкові та факультативні. Значення 

об'єктивної сторони для оцінки суспільної небезпечності, кваліфікації злочину, 

а також відмежування одного складу злочину від іншого. 

Поняття суб’єктивної сторони складу злочину та її значення. Ознаки 

суб’єктивної сторони: обов’язкові і факультативні. Поняття вини та її значення 

для кримінальної відповідальності. Форми вини в кримінальному праві 

України, їх значення для кваліфікації злочину і призначення покарання. Умисна 

форма вини, необережна форма вини, змішана (подвійна, складна) форма вини. 

Умисел і його види. Поняття прямого і непрямого умислу, їх інтелектуальні і 

вольові моменти (ознаки). Види умислу в залежності від моменту виникнення: 

раптовий, заздалегідь сформований; в залежності від ступеня передбачення 

наслідків: визначений, невизначений, альтернативний. Мотив і мета як 

факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.  

Випадок (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків, 

його відмінність від злочинної недбалості. Подвійна, складна (змішана) форма 

вини і її значення для кваліфікації злочину. 

Поняття та види помилок в кримінальному праві. Юридична помилка, її 

види і вплив на кримінальну відповідальність. Фактична помилка, її види і 

вплив на вирішення питання про кримінальну відповідальність. Помилка в: 

об`єкті злочину; предметі злочину; потерпілому; злочинності чи незлочинності 
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діяння; причинному зв`язку та в наслідках злочину. Випадки, які приєднуються 

до помилок і помилка щодо особи; відхилення дії чи удару. 

Поняття суб'єкту злочину в законі про кримінальну відповідальність. 

Обов'язкові та факультативні ознаки суб’єкту злочину. Осудність та обмежена 

осудність. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Загальний 

і спеціальний суб'єкт злочину в кримінальному праві. Ознаки та види 

спеціального суб'єкту, його значення для кваліфікації злочину.  

Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним кримінальним 

законодавством. Готування до злочину, його поняття, об'єктивні і суб'єктивні 

ознаки. Види підготовчих дій. Підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, 

усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. ―Голий 

умисел‖ та його правові наслідки. Відповідальність за готування до злочину за 

КК України. Замах на злочин, його поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки. 

Види замаху на злочин: закінчений та незакінчений; замах на непридатний 

об'єкт та замах з непридатними засобами. Значення такого розподілу. 

Відмежування замаху від готування до злочину. Закінчений та незакінчений 

злочин. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину у складах з 

матеріальним, формальним та усіченим складом. Добровільна відмова при 

незакінченому злочині та добровільна відмова від доведення злочину до кінця, 

її поняття та ознаки. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна 

відмова. Підстави усунення кримінальної відповідальності за добровільну 

відмову від доведення злочину до кінця. Наслідки добровільної відмови від 

доведення злочину до кінця та їх значення. Дійове каяття у здійсненні злочину. 

Відмінність дійового каяття від добровільної відмови від доведення злочину до 

кінця. 

Поняття і значення співучасті у злочині і її об’єктивні та суб'єктивні 

ознаки. Умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні 

умисного злочину. 3міст цієї ознаки. 



 11 

Поняття множинності злочинів. Соціальна та юридична характеристика 

множинності злочинів та її значення. Одиничний злочин як структурний 

елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів: прості та ускладнені 

одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні злочини). 

Види множинності злочинів. Сукупність злочинів та її ознаки. Види 

сукупності злочинів: ідеальна та реальна сукупність. Повторність злочину та її 

ознаки. Види повторності: повторність, не пов'язана із засудженням (фактична 

повторність) та повторність, пов'язана із засудженням (рецидив). Види 

фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та різнорідних 

злочинів.  Неодноразовість, систематичність та вчинення злочину у вигляді 

промислу як види повторності тотожних злочинів. Повторність та реальна 

сукупність злочинів. Значення повторності для кваліфікації злочину та 

призначення покарання.  Рецидив злочину: поняття та ознаки. Види рецидиву: 

загальний, спеціальний, простий, складний (багаторазовий), пенітенціарний, 

особливо небезпечний.  

Поняття, ознаки і види обставин, що виключають злочинність діяння. 

Поняття необхідної оборони. Правова оцінка заподіяння шкоди при, так званій, 

«передчасній» і «запізнілій» обороні. Оцінка використання технічних та інших 

пристосувань, які вживаються для захисту від посягання. 3авдання шкоди при 

необхідній обороні тому, хто посягає. Мета необхідної оборони – захист від 

суспільно небезпечних посягань. Співрозмірність необхідної оборони. Уявна 

оборона. Відповідальність при уявній обороні. Підстави і ознаки затримання 

особи, яка вчинила злочин. Вимушений характер завдання шкоди особі, яка 

вчинила злочин при її затриманні. Відповідність заподіяння шкоди при 

затриманні небезпеці вчиненого посягання і обставинам затримання. Об'єктивні 

ознаки крайньої необхідності. Характер дій в стані крайньої необхідності. 

Своєчасність крайньої необхідності. Межі завдання шкоди в стані крайньої 

необхідності. Фізичний або психічний примус – його поняття та ознаки. 
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Поняття звільнення особи, яка вчинила злочин від кримінальної 

відповідальності. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного 

з потерпілим. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 

передачею особи на поруки. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв'язку із зміною обстановки. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності. Умови такого звільнення.  

Поняття та ознаки покарання за кримінальним законом України. Система 

та види покарань. Поняття, ознаки та значення системи покарань за 

кримінальним законодавством. Класифікація (види) покарань. Основні та 

додаткові покарання; безстрокові, строкові, та непов'язані з встановленням 

строків; загальні та спеціальні. Покарання, які пов'язані з виправно-трудовим 

впливом на засудженого.  

Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України. 

Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті, що передбачає 

відповідальність за вчинений злочин. Правила призначення більш м`якого чи 

більш суворого покарання, ніж передбачено відповідними статтями Особливої 

частини КК (ст.ст.70, 71). Обставини, які пом'якшують покарання – їх поняття, 

види та зміст. Обставини, які обтяжують покарання. Призначення покарання за 

незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. Умови призначення 

покарання в таких випадках. Призначення більш м'якого покарання, ніж 

передбачено законом. Умови призначення покарання в таких випадках. 

Поняття і значення звільнення від покарання. Види такого звільнення, 

критерії їх поділу.  Правові підстави звільнення від покарання та його 

відбування:. 
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Поняття, кримінально-правове значення та правові наслідки судимості. 

Порядок погашення та зняття судимості. Зняття судимості щодо осіб, які були 

реабілітовані. 

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Особи, до 

яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових 

заходів медичного характеру. Примусове лікування, його поняття та умови 

призначення. Види спеціальних лікувальних установ, що здійснюють 

примусове лікування. 

Правові підстави та порядок притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років. Звільнення від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру, його поняття та умови. Наслідки ухилення неповнолітнього, що 

вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного 

характеру. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і 

додаткові покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. 

 

3.2. Особлива частина 

 

Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення. 

Єдність Загальної й Особливої частин кримінального права. Законодавство 

України про відповідальність за окремі види злочинів. Система Особливої 

частини чинного кримінального законодавства України, критерії 

систематизації. Проблеми побудови системи Особливої частини нового 

кримінального законодавства України.  

Злочини проти основ національної безпеки України 

Злочини проти життя та здоров`я особи. Умисне вбивство. Умисне 

вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Вбивство через 

необережність. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані 

сильного душевного хвилювання. Умисне легке тілесне ушкодження. 
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Злочини проти волі, честі та гідності особи 

Злочини проти власності. Крадіжка. Грабіж. Розбій. 

Злочини проти громадського порядку та моральності. Хуліганство. 

 

4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Поняття адміністративного права. Предмет і метод адміністративного 

права. Основні напрямки розвитку адміністративного права на сучасному етапі. 

Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. 

Поняття та види управління. Управління в органах Національної поліції 

України. Загальна характеристика державного управління. Державне 

управління як форма прояву виконавчої влади. Принципи державного 

управління. Порівняльна характеристика державного та громадського 

управління. Державне управління в умовах проведення в Україні 

адміністративної реформи. Реформування органів Національної поліції 

України. 

Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Індивідуальні 

колективні суб’єкти. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої 

влади. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 

Місце національної поліції України в системі органів виконавчої влади. 

Державна служба в Україні і державний службовець. Поняття державної 

служби, державного службовця. Порядок проходження державної служби. 

Обмеження щодо проходження державної служби. Повноваження та 

професійна компетентність державних службовців. Загальна характеристика 

обмежень щодо державних службовців. Підстави припинення державної 

служби. 

Поняття та видів форм державного управління. Правові і неправові 

форми державного управління в діяльності Національної поліції України. 

Правові акти державного управління та їх класифікація. Правові акти в роботі 

Національної поліції України. Поняття та види адміністративно-правових 



 15 

методів. Адміністративний примус та загальна характеристика його видів. 

Адміністративний примус в діяльності Національної поліції України. 

Характеристика ознак правових актів державного управління. Загальна 

характеристика процесу прийняття правових актів управління. Характеристика 

особливостей адміністративно-правових методів. Шляхи реалізації 

управлінських методів. Адміністративний договір: загальна характеристика та 

види. Співвідношення методів переконання та примусу в діяльності 

Національної поліції України. 

Поняття законності та дисципліни у державному управлінні. Загальна 

характеристика способів забезпечення законності й дисципліни у державному 

управлінні. Контроль як засіб забезпечення законності й дисципліни у 

державному управлінні та його види. Нагляд як засіб забезпечення законності й 

дисципліни у державному управлінні та його види. Контроль і нагляд в 

діяльності Національної поліції України.  

Державне управління адміністративно-політичною діяльністю. 

Організаційно-правові засади управління національною безпекою. Особливості 

управління внутрішніми справами. Загальні засади державного управління 

закордонними справами. Організаційно-правові засади управління обороною. 

Взаємодія суб’єктів управління адміністративно-політичною сферою. Головні 

завдання Державної прикордонної служби України. Основні функції Ради 

національної безпеки і оборони України. Органи юстиції та адвокатура. 

Міністерство внутрішніх справ України та сфера його управління. 

Реформування та удосконалення діяльності органів Національної поліції 

України. 



 16 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

Нормативна: 

1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. 

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. 

3. Конституція України від 28 червня 1996 року. 

4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року. 

6. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. 

7. Про державну службу. Закон України від 10 грудня 2015 року. 

8. Про запобігання корупції. Закон України від 14 жовтня 2014 року. 

 

Теорія держави і права: 

1. Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. М. В. Цвік, 

О. В. Петришин. — Х. : Право, 2011. — 584 с. 

2. Загальна теорія держави та права: [Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, 

Л. Л. Богачова та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — 

Х. : Право, 2002. — 432 с. 

3. Теорія держави і права : підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2015. – 468 с. 

 

Конституційне право. 

1. Боняк В.О. Конституційне право України : [навч. посібник] / В.О. 

Боняк, В.А. Завгородній, А.В. Самотуга, Л.А. Філяніна. – Дніпропетровськ : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 296 с.  

2.  Конституційне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. 

освіти / [В. Ф. Погорілко та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Наукова думка, 

2000. – 732 с. 



 17 

3. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспиту / 

[Ю. Г. Барабаш та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2012. – 303 с. 

 

Кримінальне право 

 

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с. 

2. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник/ Ю.В. 

Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те 

вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с. 

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 8-ме 

вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника,  М.І. Хавронюка. – К.: 

Юридична думка, 2011. 

 

Адміністративне право. 

1. Адміністративне право України (структурно-логічні схеми): 

Навчальний посібник / С.С. Гнатюк, В.В. Новіков. – Львів, 2006. – 196 с. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс у 2х томах / Т. 2. 

Особлива частина / Авер’янов В.Б. – К.: Юридична думка, 2005. – 624 с. 

3. Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право 

України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. 

Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, 

І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. 

Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с. 

4. Макушев П.В. Адміністративне право України (у схемах та 

визначеннях): Навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ. – РВВ 

ДДУВС. – 2007. – 268 с. 

5. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - 

К.: Атіка, 2008. - 624 с. 


