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Згідно з освітньо-наукової програмою, вивчення навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права» має сформувати та 

актуалізувати такі результати навчання аспіранта як: 

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати та 

обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері 

правозастосування.  

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань функціонування 

правової системи та правового забезпечення захисту прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування органів публічної 

влади. 

ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють наявні 

та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем розвитку 

правових-відносин з використанням новітніх методів наукового дослідження. 

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного підходу 

при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків, 

пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики держави та 

представлення результатів наукового дослідження з використанням сучасних 

методів пізнання об’єктивної дійсності.  

ПРН5. Розуміти іншомовні наукові тексти в галузі права; вміти 

презентувати результати власного наукового дослідження іноземною мовою з 

використанням правничої термінології.  

ПРН6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових 

досліджень та прийняття експертних рішень.  

ПРН7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з 

метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики 

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, 

проводити науково-дослідну діяльність у сфері права. 

ПРН8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації 

правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених суб’єктів. 

ПРН9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, 

застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними 

інформаційними засобами. 

ПРН10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну 

практику державних інституцій, органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності. 

ПРН11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі рішення. 

ПРН12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та 

інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та 

імітаційного моделювання в юридичній діяльності. 

ПРН13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та 

контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних 

інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, в 
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юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності. 

ПРН14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в 

тому числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення наукових 

комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових досліджень, в тому 

числі для міжнародного наукового співробітництва. 

ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони 

прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки та порядку. 

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



 

 

5 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема № 1. Актуальні проблеми науки кримінально-виконавчого 

права. 

Поняття та ознаки науки кримінально-виконавчого права. Завдання науки 

кримінально-виконавчого права. Об’єкти дослідження науки кримінально-

виконавчого права. Предмет науки кримінально-виконавчого права. 

Методологія науки кримінально-виконавчого права. Система науки 

кримінально-виконавчого права. Місце науки кримінально-виконавчого права 

серед інших юридичних наук. 

Основні наукові школи науки кримінально-виконавчого права. Процес 

виконання всіх видів кримінальних покарань як найважливіша пізнавальна 

проблема для науки кримінально-виконавчого права. Сучасні підходи до 

визначення джерел кримінально-виконавчого права України, їх значення для 

правозастосування. Виправна парадигма процесу виконання кримінальних 

покарань. Кримінально-виконавча парадигма процесу виконання кримінальних 

покарань. 

Поняття пенітенціарної злочинності та її основні характеристики. 

Запобігання пенітенціарній злочинності. 

 

 

Тема № 2. Проблеми оптимізації процесу виконання покарань в 

Україні. 

Сучасні підходи до визначення правового статусу засуджених. 

Гуманізація виконання покарань у виді позбавлення волі на певний строк та 

довічного позбавлення волі. Актуальні проблеми участі громадськості у 

діяльності установ кримінально-виконавчої системи. 

Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у виді штрафу. 

Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у виді позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Проблеми оптимізації 

процесу виконання покарання у виді громадських робіт. Проблеми оптимізації 

процесу виконання покарання у виді виправних робіт. Проблеми оптимізації 

процесу виконання покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців. Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у 

виді конфіскації майна. Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у 

виді арешту. Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у виді 

обмеження волі. Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.  

Загальні проблеми оптимізації процесу виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. Проблеми оптимізації процесу виконання 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо засуджених 

неповнолітніх. Проблеми оптимізації процесу виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк щодо засуджених жінок. Проблеми 

оптимізації процесу виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
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строк щодо засуджених інвалідів та осіб похилого віку. Проблеми оптимізації 

процесу виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.  

Проблеми оптимізації процесу звільнення засуджених від відбування 

покарання. Проблеми оптимізації інституту постпенітенціарного впливу на 

засуджених. Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально–

виконавчих установ. 

 

 

Тема № 3. Проблеми реформування органів і установ виконання 

покарань в Україні на сучасному етапі. 

Нормативна основа та сучасний стан організації діяльності установ 

виконання покарань. Особливості становлення та розвитку вітчизняної системи 

органів і установ виконання покарань. Особливості становлення та розвитку 

вітчизняних кримінально-виконавчих установ закритого типу. Особливості 

становлення та розвитку вітчизняних кримінально-виконавчих установ 

відкритого типу. Проблеми правового регулювання нагляду і контролю за 

виконанням кримінальних покарань. 

Науковий аналіз основних напрямків реформування органів і установ 

виконання покарань в Україні. Проблеми нормативного забезпечення 

реформування органів і установ виконання покарань в Україні. Проблеми 

соціальної переорієнтації виконання кримінальних покарань з урахуванням 

міжнародних актів про права людини. 

Проблеми формування та функціонування персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби. Департамент пробації Міністерства юстиції 

України: проблеми становлення та функціонування. Режимний департамент 

Міністерства юстиції України: проблеми становлення та функціонування. 

Департамент ресурсного забезпечення установ виконання покарань: проблеми 

становлення та функціонування. 

 

 

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 «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого 

права» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 



 

 

7 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

національно

ю шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Пояснення 

90–100 

 
Відмінно А 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі 

(повна здатність застосовувати знання завдань, 

принципів і доктрин кримінально-виконавчого права, а 

також змісту його правових інститутів; знання і 

розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального кримінально-виконавчого права); 

сформовані необхідні практичні навички (повна 

здатність до критичного та системного аналізу 

кримінально-виконавчих явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – розуміння суті 

реформування виконання покарань, відображення їх в 

наукових публікаціях) 

83–89 

 

Добре 

B 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі 

(здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин кримінально-виконавчого права, а також змісту 

його правових інститутів в достатньому обсязі; знання 

і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм кримінально-виконавчого права); в основному 

сформовані необхідні практичні навички (здатність до 

критичного та системного аналізу розумінні суті 

реформування виконання покарань відображення їх в 

наукових публікаціях в достатньому обсязі) 

75–82 

 
C 

Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний 

(здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин кримінально-виконавчого права, а також змісту 

його правових інститутів на належному для правника 

рівні; знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і кримінального 

права); в основному сформовані практичні навички 

(здатність до критичного та системного аналізу 

кримінально-виконавчих явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – розумінні суті 

реформування виконання покарань відображення їх в 

наукових публікаціях на належному для науковця 

рівні) 
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68–74 

 

Задовільно 

D 

Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю, але 

прогалини не носять істотного характеру (неповна 

здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин кримінально-виконавчого права, а також змісту 

його правових інститутів на належному для правника 

рівні; знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і кримінального 

права); в основному сформовані практичні навички 

(неповна здатність до критичного та системного аналізу 

кримінально-виконавчих явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – відображення проблем 

галузі в наукових публікаціях на належному для 

науковця рівні) 

60–67 

 
E 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково (часткова 

здатність застосовувати знання завдань, принципів і 

доктрин кримінально-виконавчого права, а також змісту 

його правових інститутів; не сформовані деякі 

практичні навички (часткова здатність до аналізу 

кримінально-виконавчих явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – при кваліфікації 

кримінальних правопорушень, відмежування їх від 

інших правопорушень, відображення їх в наукових 

публікаціях) 

35–59 

Незадовільно 

FX 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з 

істотними прогалинами (НЕЗДАТНІСТЬ 

застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

кримінально-виконавчого права, а також змісту його 

правових інститутів; не сформовані необхідні практичні 

навички (НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу кримінально-

виконавчих явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності, відображення їх в наукових 

публікаціях) 

1–34 F 

Теоретичний зміст курсу не засвоєний (ПОВНА 

НЕЗДАТНІСТЬ застосовувати знання завдань, 

принципів і доктрин кримінального права, кримінології 

та кримінально-виконавчого права, а також змісту його 

правових інститутів); не сформовані необхідні 

практичні навички (ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу 

кримінально-правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності, відображення їх в 

наукових публікаціях)  

Для навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінально-

виконавчого права» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

Діагностика знань здійснюється з допомогою: 

1) усних опитувань на семінарських заняттях; 

2) практичних завдань; 

3) тестових завдань; 

4) результати участі в наукових форумах різного рівня; 

5) рівень журналів, в яких опубліковано статті. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 
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Освітньо-науковий ступінь  доктор філософії         Спеціальність      081 Право 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Актуальні проблеми науки 

кримінально-виконавчого права  
34 14 6 8  20 

2 Проблеми оптимізації процесу 

виконання покарань в Україні. 
34 14 6 8  20 

3 Проблеми реформування органів і 

установ виконання покарань в Україні 

на сучасному етапі 

22 2  2  20 

 Разом за семестр 90 30 12 18  60 

 Форма підсумкового контролю Залік 
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на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   3  кредити ЄКТС (90 годин). 
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т.
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н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Актуальні проблеми науки 

кримінально-виконавчого права  
34 12 6 6  22 

2 Проблеми оптимізації процесу 

виконання покарань в Україні. 
26 2  2  24 

3 Проблеми реформування органів і 

установ виконання покарань в Україні 

на сучасному етапі 

30 2  2  28 

 Разом за семестр 90 16 6 10  74 

 Форма підсумкового контролю Залік 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права 
 

Освітньо-науковий ступінь  доктор філософії         Спеціальність      081 Право 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  

2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції: підписана від 

імені України 11.12.2003 р.; ратифікована 18.10.2006 р.; набрала чинності для 

України 01.01.2010 р. Офіційний вісник України. 2010. № 10. Ст. 506. 

3. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією: підписана від імені 

України 27.01.1999 р.; ратифікована 18.10.2006 р., набрала чинності для 

України 01.03.2010 р. Офіційний вісник України. 2010. № 15. Ст. 717. 

4. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 р. № 2341-III. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (Дата звернення 10.02.2018 

р.). 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон від 

3.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17  

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон від 

07.12.1984 № 8073-X. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  

7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-

VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1511514732405635  

підзаконні акти: 

1. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова 

ПВСУ від 26.04.2002 р. №1 // База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011 (дата звернення: 10.08.2018). 

2. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну 

не відбутої частини покарання більш м’яким: Постанова ПВСУ від 26.04.2002 

р. №2 // База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795_015 (дата звернення: 15.08.2018). 

3. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру: Постанова ПВСУ від 15.05.2002 р. № 2 // База 

даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_014 (дата звернення: 12.08.2018). 

4. Про практику призначення судами кримінального покарання: 

Постанова ПВСУ від 24.10.2003 р. №7 // База даних «Законодавство України». 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225_016 (дата звернення: 11.08.2018).. 

5. Про практику застосування судами України законодавства про 

погашення і зняття судимості: Постанова ПВСУ від 26.12.2003 р. №16 // База 

даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/335_075 (дата звернення: 11.08.2018). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1511514732405635
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6. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні: Постанова ПВСУ від 28.12.1996 р. 

№15 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою ПВСУ №17 26.12.2003 р.) // 

База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956_009 (дата звернення: 11.08.2018). 

7. Про практику застосування судами України законодавства у справах 

про злочини неповнолітніх: Постанова ПВСУ від 16.04.2004 р. №5. // База 

даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978_012 (дата звернення: 11.08.2018). 

8. Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування: Постанова ПВСУ від 16.04.2004 р. №5 // 

База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/456_011 (дата звернення: 11.08.2018). 

9. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 

вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. 

№13 // База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/934_011 (дата звернення: 11.08.2018). 

10. Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова ПВСУ від 

23.12.2005 р. № 12 // База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/923_034 (дата звернення: 11.08.2018). 

11. Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику призначення судами 

кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 

червня 2009 р. № 8 // База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235_012 (дата звернення: 11.08.2018). 

12. Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику призначення судами 

кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 

листопада 2009 р. № 11 // База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678_045 (дата звернення: 11.08.2018). 

13. Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним 

поданням щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 4, 

частин першої та четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального 

кодексу України, статті 73 Закону України “Про Конституційний Суд України: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 4 // 

База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235_013 

14. Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 7 // База даних 

«Законодавство України». 

Підручники: 

1. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. 

посіб. / за заг. ред. В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. Вінниця: ТОВ «Нілан-

ЛТД», 2017. 896 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235_013
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2. Александров Ю.В., Антипов В.И., Володько Н.В. и др. Уголовное 

право Украины. Общая часть: Учебник. Київ:Атика, 2002. 448 с. 

3. Александров Ю.В., В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. Кримінальне 

право України. Загальна частина: Підручник. Київ: Атіка, 2008. 376 с. 

4. Александров Ю.В., В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. Кримінальне 

право України. Особлива частина: Підручник. Київ:Атіка, 2008. 712 с. 

5. Андрусів Г.В., П.П. Андрушко, В.В. Бенківський та ін. Кримінальне 

право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. Київ: 

Юрінком Інтер, 2001. 512 с. 

6. Баулін Ю.В., В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. Кримінальне право 

України: Загальна частина: підручник. Харків: Право, 2010.  456 с. 

7. Баулін Ю.В., В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. Кримінальне право 

України: Особлива частина: підручник. Харків: Право, 2010. 608 с. 

8. Вереша Р.В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної 

відповідальності: Підручник. Київ: Атіка, 2006. 740 с. 

9. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 

2016.  Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов 

(заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 

1064 с.: іл. 

10. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове 

розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. К.: Москаленко О.М., 2019. 464 с. 

11. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: 

Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. Київ: А.С.К., 2001. 352 с. 

12. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар 

антикорупційного законодавства: вид. друге, перобл. і доповн. / за ред. 

М.І. Хавронюка. К.: ВД «Дакор», 2017. 514 с.  

13. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції» / Н.О. Армаш, Т.О. Коломоєць, Д.В. Приймаченко, В.В. Шаблистий 

та ін.; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. 588 с. 

14. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання 

корупції» / В.С. Ковальський, О.І. Миколенко, Є.Л. Стрельцов, О.І. Клименко. 

К.: Юрінком Інтер, 2019. 380 с. 

15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / 

Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, А. В. 

Савченка, В. В. Чернєя. К.: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. 

16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

заг. ред. О.М. Литвинова. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 536 с. 

17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 9-те вид., переробл. і допов. К.: Юридична 

думка, 2012. 1316 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за 
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погрози застосуванням фізичного насильства: монографія. Запоріжжя: ФОП 

Зеленкевич Л.П., 2011. 212 с. 

2. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права 

брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: Монографія. 

КИЇВ:КНТ, 2007. 328 с. 

3. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають 

застосування кримінального покарання: Монографія. КИЇВ:Атіка, 2004. 208 с. 

4. Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає 

злочинність діяння: Монографія. Харків.: Видавець ФО-ПВапнярчукН.М., 2006. 

168 с. 

5. Бандурка О.М., ДавыденкоЛ.М. Преступность в Украине: причины 

и противодействие: Монография. Харьков: Основа, 2003. 368 с. 

6. БаулинЮ.В. Причинениевреда с согласия “потерпевшего” 
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