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Мета дисципліни: 

навчальна – вивчення правових та організаційних засад протидії 

корупції, протидії сучасного конституціоналізму, впливу державного права 

зарубіжних країн на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки і державотворчі 

процеси; 

розвиваюча – закласти та сформувати у слухачів знання з правових та 

організаційних засад протидії корупції, дати чітке уявлення про його органічні 

зв’язки з дисципліною «Адміністративне право України», «Конституційне 

право України», «Кримінальне право», «Право Європейського Союзу» та 

іншими галузевими дисциплінами; 

виховна – сприяти формуванню громадсько-політичної та правової 

культури майбутнього юриста. 

Завдання: 

а) закласти та сформувати у студентів, слухачів знання правових та 

організаційних основ протидії корупції, дати чітке уявлення про його органічні 

зв’язки з дисципліною «Адміністративне право України», «Конституційне 

право України», «Кримінальне право», «Право Європейського Союзу» та 

іншими галузевими дисциплінами; 

б) вивчення сучасних створення оновлених правових та організаційних 

засад протидії корупції ; 

в) сприяти формуванню громадсько-політичної та правової культури 

майбутнього юриста. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: серед юридичних 

наук, з якими найбільш тісно взаємодіє навчальна дисциплін «Правові та 

організаційні засади протидії корупції в Україні», слід відзначити 

адміністративний процес, цивільний процес, кримінальний процес; наук 

галузевого профілю – конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, 

трудове, екологічне право; прикладних наук – соціологія, психологія тощо.  

За своїм міждисциплінарним статусом «Правові та організаційні засади 

протидії корупції в Україні» є важливою навчальною дисципліною, своєрідною 

енциклопедією, що виконує функції орієнтації студентів в освітньому процесі, 

скорочення розриву, який завжди об’єктивно існує між системою професійної 

підготовки юристів та їх практичною діяльністю. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Правові та організаційні 

засади протидії корупції в Україні»  

 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні:  

- основні поняття та систему протидії корупції в Україні; 

2) на фундаментальному рівні: 

- питання організації та діяльності публічної адміністрації щодо 

протидії корупції; 
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- організаційно-правові основи протидії корупції в зарубіжних 

країнах; 

- організаційну структуру протидії корупції в Україні 

- сучасні форму взаємодії з громадськістю у протидії корупції;  

- міжнародні стандарти протидії корупції; 

- адміністративно-примусові заходи протидії корупції. 

3) на практично-творчому рівні:  

- використовуючи нормативно-правові акти з протидії корупції вміти 

їх аналізувати з точки зору їх структури та змісту;  

- визначати особливості закріплення правового статусу органів 

протидії корупції. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: 

- володіти основними поняттями і категоріями; 

- використовувати знання з протидії корупції у практичній 

діяльності; 

2) на алгоритмічному рівні: 

- використовувати знання з правових та організаційних засад 

протидії корупції; 

- давати оцінку проявам корупції; 

3) на евристичному рівні: 

- швидко і творчо вирішувати поставлені викладачем завдання; 

- вміти логічно мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати 

отримані знання; 

4) на творчому рівні: 

- вишукувати найбільш оптимальні шляхи вирішення практичних 

завдань та задач. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ 

КОРУПЦІЇ 

Історичний досвід протидії корупції в Україні. Корупція як правова 

категорія: законодавчий аспект. Корупційна ситуація в Україні: характеристика 

основних джерел оцінювання. Оцінка корупції в програмних документах, 

Указах Президента України, рішеннях уряду та інших підзаконних актах. 

Показники офіційної статистики щодо корупційної ситуації в Україні. 

Результати соціологічних досліджень громадської думки, які проводяться 

національними та закордонними організаціями. Оцінка протидії корупції 

керівництвом держави. Стан наукової розробки проблем державної 

антикорупційної політики. 

Роль і значення вивчення даної теми полягає у тому, розв’язання 
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проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на 

сьогоднішньому етапі розвитку держави. 

За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до 

масових протестів в Україні наприкінці 2013 року - на початку 2014 року. 

Згідно з результатами дослідження "Барометра Світової Корупції" (Global 

Corruption Barometer), проведеного міжнародною організацією Transparency 

International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на вулицю, 

протестуючи проти корупції. За результатами проведеного Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року дослідження 

громадської думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем 

населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян. За 

даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться Transparency 

International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих 

у світі: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких 

проводилися дослідження. 

Ключові слова: корупція, корупційні діяння; корупційна ситуація, оцінка 

корупції, характеристика основних джерел оцінювання, державна 

антикорупційна політика. Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

У результаті вивчення теми № 1 студент повинен  знати: історичний 

досвід України протидії корупції. Основні риси корупції як правової категорії – 

законодавчий аспект. Характеристику основних джерел оцінювання 

корупційної ситуації.  

вміти: використовувати методи дослідження адміністративно-правових 

явищ щодо протидії корупції, застосовувати сучасні наукові досягнення у сфері 

проблем державної антикорупційної політики. 

 

ТЕМА 2.ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Полягає у тому, що революційні зміни в Україні мають докорінно змінити 

всю систему протидії корупції, першим кроком в цьому напрямку є побудова 

принципово нових правових засад протидії корупції. 

Ключові слова: джерела, правова основа протидії корупції, міжнародні 

документи щодо протидії корупції, законодавство України щодо протидії 

корупції, відомчі нормативні акти. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми. У результаті вивчення 

теми № 2 студент повинен знати: правові засади протидії корупції, міжнародне 

законодавство, законодавство України, відомчі нормативні акти щодо протидії 

корупції. 

Вміти: класифікувати джерела протидії корупції; аналізувати нормативні 

акти протидії корупції, оцінювати їх. 

 

 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЩОДО БОРОТЬБИ З 
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КОРУПЦІЄЮ  

 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Шлях України до Євросоюзу пролягатиме через подолання корупції в 

державі. Зазначена обставина постає однією із умов у приєднанні до 

європейського простору. Оголошений державою курс реформ «Стратегія 2020» 

передбачає суттєву реформу всієї правоохоронної системи. Відбуваються 

значні зміни і в системі суб’єктів державної антикорупційної політики. Дана 

тема є досить актуальною, так як дає змогу краще пізнавати природу 

сьогоднішніх суспільних перетворень, впливати на удосконалення системи 

протидії корупції в Україні. 

Ключові слова: суб’єкти державної антикорупціонної політики, їх 

компетенція, особливості формування та здійснення повноважень. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

У результаті вивчення теми № 3 студент повинен знати: поняття та 

суб’єкти державної антикорупційної політики; порядок створення та 

компетенцію суб’єктів державної антикорупційної політики;  

вміти: аналізувати адміністративне законодавство стосовно суб’єктів 

антикорупційної політики. 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Дана тема є актуальною, так як дає змогу не тільки ознайомитися з 

міжнародними стандартами протидії корупції, а і опанувати досвід реалізації їх 

реалізації в інших країнах світу, а також активно впливати на удосконалення 

системи протидії корупції в Україні. 

Ключові слова: міжнародні стандарти, міжнародний досвід, 

імплементація у вітчизняне законодавство.  

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

У результаті вивчення теми № 4 студент повинен знати: міжнародні 

стандарти протидії корупції на законодавчому, організаційному рівнях, досвід 

організації протидії корупції у зарубіжних країнах;  

вміти: аналізувати міжнародне законодавство та практику зарубіжних 

країн по протидії і на підставі цього визначати можливості впровадження у 

вітчизняній практиці протидії корупції. 

 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Дана тема є актуальною, оскільки так як дає змогу не тільки 

прослідкувати механізм адміністративно-правового регулювання взаємодії 

органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції, але й 

активно впливати на удосконалення форм взаємодії. 
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Ключові слова:. правоохоронні органи, громадські організації, 

адміністративно-правове регулювання, взаємодія, форми взаємодії, принципи 

взаємодії 

У результаті вивчення теми № 5 студент повинен знати: механізм 

адміністративно-правового регулювання взаємодії правоохоронних органів та 

громадських організацій у протидії корупції, форми та принципи взаємодії. 

вміти: аналізувати адміністративне законодавство та практику його 

застосування в частині взаємодії правоохоронних органів та громадських 

організацій у протидії корупції. 

 

ТЕМА 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 

 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Полягає у тому, що студенти опановують адміністративно-правові заходи 

протидії корупції, що буде необхідно їм майбутнім фахівцям права.  

Ключові слова: адміністративно-примусові заходи, адміністративно-

попереджувальні заходи, заходи припинення Обсяг знань, вмінь студента після 

вивчення теми. 

У результаті вивчення теми № 6 студент повинен знати: поняття 

адміністративно-примусових заходів, їх класифікацію, особливості 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення; 

вміти: аналізувати вітчизняне законодавство та практику його 

застосування адміністративно-примусових заходів протидії корупції  

 

 

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 «Правові та організаційні засади протидії 

корупції в Україні» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії 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 
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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 

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 

 

Для навчальної дисципліни «Правові та організаційні засади протидії 

корупції в Україні» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання 

у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 
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навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Правові та організаційні засади протидії 

корупції в Україні» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 

 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

 

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 
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Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні 

 

Освітній ступінь «магістр»           Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг  4  кредити ЄКТС (120 годин). 

 

Факультет юридичний 
 

Курс 2   Групи  М-ПД-821 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

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 Пр Проблеми визначення сутності та 

поняття корупції  

14 
8 2 4 2 20 

2 Правові засади протидії корупції 12 8 2 4 2 10 

3 Проблеми реалізації правового 

статусу правоохронних органів 

україни щодо боротьби з 

корупцією 

 

4 

6 2 2 2 10 

4 Міжнародні стандарти протидії 

корупції 

 

14 

6 - 4 2 10 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

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 

5 Проблема взаємодії 

правоохронних органів та 

громадських організацій у 

протидії корупції 

14 

6 2 2 2 10 

6 Адміністративно-примусові 

заходи протидії корупції 

14 
6 2 2 2 20 

 Разом за рік 120 40 10 18 12 80 

 Форма підсумкового контролю: 

залік 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні 

 

             Освітній ступінь «магістр»                 Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

                          

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг  4  кредитів ЄКТС (120 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 1   Групи  МЗ-ПД-821-822 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2  4 5 6 7 8 

1 Пр Проблеми визначення сутності та 

поняття корупції  

14 
    18 

2 Правові засади протидії корупції 12 2 2  2 18 

3 Проблеми реалізації правового 

статусу правоохронних органів 

україни щодо боротьби з 

корупцією 

 

4 

2 2 2  18 

4 Міжнародні стандарти протидії 

корупції 

 

14 

    18 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2  4 5 6 7 8 

5 Проблема взаємодії 

правоохронних органів та 

громадських організацій у 

протидії корупції 

14 

2  2  18 

6 Адміністративно-примусові 

заходи протидії корупції 

14 
4 2  2 14 

 Разом за рік 120 14 6 4 4 104 

 Форма підсумкового контролю 

залік 
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26.06.2019, протокол №20 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні 

 
       Освітній ступінь магістр                                     Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1.  Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 

червня 2016 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 

532). 

1.2. закони: 

1.2.1.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

1.2.2.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. 

1.2.3.Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

1.2.4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492. 

1.2.5.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 

37. Ст. 446. 

1.2.6.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради Української РСР 

(ВВР). 1984. Додаток до № 51. Ст.1122. 

1.2.7.Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 

1.2.8.Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108. 

1.2.9.Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і 

допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106. 

1.2.10.Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 

року. Голос України. 2018. № 122. 

1.2.11.Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 

376. 

1.2.12.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

12.13.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 

України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості 
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Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 

1.3.    підзаконні акти: 

1.3.1. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради 

УРСР від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. 

№ 38. Ст. 502. 

1.3.2 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.). Урядовий кур’єр. 1997. № 107-108. 

 

2. Підручники: 

2.1. Авер'янов В. Б. Адміністративне право України : академ. курс : підруч. 

для студ. юрид. спец. ВНЗ Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., 

Голосніченко І. П., Ківалов С. В. К. : Юридична думка, 2007. Т. 2 : 

Особлива частина. 2009. 600 с. 

2.2. Авер'янов В. Б. Права громадян у сфері виконавчої влади : 

адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту : 

монографія. Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П. та ін. ; НАН 

України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ; 

Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. Дніпропетровськ : 

Ліра, 2008. 585 c.  

2.3. Авер'янов В. Б. Адміністративне право України : Академічний курс : 

[підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] : у 2 т. Авер'янов В. Б., 

Битяк Ю. П., Зуй В. В., Кубко Є. Б., Лук'янець Д. М. ; НАН України ; 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К. : Юридична думка, 

2004. Т. 2 : Особлива частина. К. : Юридична думка, 2005. 624 с.  

2.4. Авер'янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс : 

[підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] : у 2 т. Авер'янов В. Б., 

Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Голосніченко І. П., Ківалов С. В. ; НАН 

України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К. : Юридична 
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реєстру судових рішень України"; 

1.6 URL:http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України; 

1.7 URL:http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду 

України; 

1.8 URL:http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України; 

1.9 URL:http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного 

Суду України; 

1.10 URL: http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної 

виборчої комісії. 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 

 


