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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Мета проведення вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право» при
вступі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.
Метою проведення вступного іспиту є перевірка рівня теоретичних і
науково-прикладних знань у вступників за спеціальністю 081 «Право», в обсязі
освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 081 «Право». Під час проведення вступного іспиту
перевіряються знання щодо основних засад та норм, які регулюють суспільні
відносини у сферах здійснення повноважень органами виконавчої влади і
державного управління, а також вміння і навички практичного застосування
зазначених
знань
щодо
здійснення
адміністративної
діяльності
правоохоронними органами, в тому числі органами та службовими особами
ДПСУ законодавства України про кримінальну відповідальність, що охоплює
систему юридичних норм, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є
кримінальними правопорушеннями та покарання, які належить застосовувати
до осіб, винних у їх вчиненні, а також навички для застосування в практичній
діяльності,
зокрема
щодо
правильної
кваліфікації
кримінальних
правопорушень, запобігання яким законодавством віднесено до компетенції
ДПСУ; теоретичні знання у галузі цивільного законодавства України, яке
регулює майнові та особисті (немайнові) правовідносини, що виникають між
фізичними особами, організаціями та іншими соціальними утвореннями;
засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх
розвитку; навички застосування в практичній діяльності набутих знань і норм
цивільного права.
2. Що включає в себе проведення вступного випробування.
2.1. Вступний іспит зі спеціальності 081 «Право» проводиться на підставі
вимог Правил прийому до Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького у 2021 році, яке затверджено
Вченою радою Академії від 25 грудня 2020 року (протокол № 5) та Правил
прийому до ад’юнктури та докторантури Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у 2021 році, яке
затверджено Вченою радою Академії від 25 грудня 2020 року (протокол № 5),
освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 081 «Право» (затвердженої наказом ректора Академії
від 7 липня 2020 року № 137, із змінами, внесеними рішенням вченої ради
Національної академії від 26 серпня 2020 року, протокол № 17 та введеними в
дію наказом ректора від 31 серпня 2020 року № 189).
2.2. Вступний іспит зі спеціальності 081 «Право» складається в обсязі
програми другого (магістерського) рівня вищої освіти магістра із презентацією
дослідницької пропозиції.
2.3. Вступний іспит зі спеціальності 081 «Право» при вступі на навчання
для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії включає в себе 100 питань
з розрахунку: 20 питань з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
адміністративного права та процесу», 15 питань з навчальної дисципліни
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«Актуальні проблеми міжнародного права», 15 питань з навчальної дисципліни
«Актуальні проблеми кримінального права та процесу», 15 питань з навчальної
дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права», 20 питань з навчальної
дисципліни «Проблеми конституційного права України», 15 питань з
навчальної дисципліни «Актуальні проблеми Ради Європи та Європейського
Союзу». Також в ході вступного іспиту відбувається презентація дослідницької
пропозиції.
Дослідницька пропозиція (реферат) з обраної спеціальності повинна бути
підготовлена вступником, мати обсяг до 5 сторінок, в ній має обґрунтовуватися
тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан
розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання
поставлених задач тощо.
3. Форма і порядок проведення вступного випробування
3.1. Вступний іспит зі спеціальності 081 «Право» проводиться у
письмовій формі у вигляді тестування відповідно до затверджених питань або у
формі тестування протягом одного дня на базі одного із класів академії, що
обладнаний автоматизованими робочими місцями для вирішення тестового
завдання на ПЕОМ. Максимальний час для проведення тестування становить
дві академічні години.
3.2. Перелік питань та список рекомендованої літератури для підготовки
до вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право» подано у розділі ІІ.
3.3. Під час проведення тестування, крім членів комісії та кандидатів до
вступу, мають право бути присутній ректор академії, його заступники,
начальник відділення аспірантури та докторантури. Інші особи лише з дозволу
голови приймальної комісії.
3.4. Перевірка рівня знань вступників проводиться по тестових завданнях.
Всі тестові завдання розробляються в обсязі освітньо-професійної програми в
кількості – один комплект на вступників, що складають вступний іспит.
3.5. Вступне випробування проводиться в такому порядку: перед
початком вступного випробування група у повному складі представляється
екзаменатору. Група розміщується у аудиторії по одному вступнику за столом.
Кожен із вступників презентує власну дослідницьку пропозицію у формі
доповіді до 5 хвилин, а далі – відповідає на запитання екзаменаторів, ректора
академії, його заступників, начальника відділення аспірантури та докторантури.
У разі невідповідності дослідницької пропозиції встановленим вимогам
щодо змісту, визначеного у Правилах прийому, відмови її презентувати або у
разі відсутності дослідницької пропозиції, вступники не допускаються до
подальшого тестування і отримують оцінку «незадовільно».
Після завершення презентації дослідницьких пропозицій усіх вступників,
екзаменатори дають можливість кожному вступнику отримати варіант тестів.
При тестуванні кандидат повинен дати відповідь на кожне питання.
3.6. Кандидату надається лише одна спроба вирішення тестового
завдання. У випадку, коли кандидат відмовляється виконувати тестове
завдання, йому виставляється оцінка «незадовільно».
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3.7. Після завершення виконання завдання або після закінчення
встановленого часу кандидати з дозволу голови комісії залишають аудиторію.
3.8. Попереднє ознайомлення вступників зі змістом тестових завдань
суворо забороняється. Під час проведення тестування забороняється
використовувати підручники, навчальні посібники га інші матеріали, що не
передбачені рішенням приймальної комісії, а також вести розмови між
кандидатами. В разі порушення кандидатом даної вимоги він відсторонюється
від участі у випробуванні, що фіксується у протоколі приймальної комісії.
Апеляції з питань відсторонення від проведення вступного іспиту не
розглядаються. Повторне складання вступних додаткових випробувань, після
відсторонення не дозволяється.
3.9. Рішення приймальної підкомісії оголошується після перевірки
тестових завдань і виставляється в екзаменаційну відомість і екзаменаційний
лист.
3.10. Необхідний довідковий матеріал, котрим дозволяється
користуватися кандидатам під час вступного випробування: Програма
вступного іспиту з спеціальності 081 «Право» при вступі на навчання для
здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.
3.11. Перелік матеріального забезпечення вступного випробування:
3.11.1. Екзаменаційна відомість – 1 шт.;
3.11.2. Матеріали для проведення вступного випробування – 1 шт.;
3.11.3. Екзаменаційні тести – 1 комплект.
3.11.4. Лист письмової відповіді – не менше 15 листів.
ІІ. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Перелік тем для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності
Актуальні проблеми адміністративного права та процесу
Поняття, форми та види адміністративної діяльності органів охорони
державного кордону України. Акти управління в адміністративній діяльності
органів охорони державного кордону.
Поняття і види суб’єктів адміністративного права. Особливості
адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.
Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту.
Адміністративно-правовий
статус
Президента
України.
Консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються
Президентом для здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий
статус органу виконавчої влади. Завдання Кабінету Міністрів України як
центрального органу виконавчої влади. Правовий статус військово-цивільних
адміністрацій та їх роль в забезпеченні життєдіяльності на території Донецької
та Луганської областей в ході проведення операції об’єднаних сил.
Управління в галузі національної безпеки і оборони.
Адміністративно-правовий статус Адміністрації ДПС України. Системноструктурна побудова ДПС України. Поняття та зміст функцій ДПС України.
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Повноваження посадових осіб ДПС України із застосування заходів
забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Адміністративне затримання: підстави застосування, строки, процесуальний
порядок. Права та свободи осіб, які затримані військовослужбовцями ДПС
України. Правові підстави та порядок проведення особистого огляду і огляду
речей. Повноваження посадових осіб ДПС України при здійсненні провадження
в справах про адміністративні правопорушення. Відповідальність перевізників
під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень. Юридична
характеристика злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі
військовослужбовця ДПС України. Юридична характеристика порушення
прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон
України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Юридична
характеристика незаконного перетинання державного кордону України, як
адміністративного проступку. Особливості притягнення до адміністративної
відповідальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану
територію України та виїзду з неї. Адміністративна відповідальність за
порушення встановленого терміну перебування іноземців та осіб без
громадянства в Україні. Юридична характеристика невиконання рішення про
заборону в’їзду в Україну. Юридична кваліфікація адміністративних
правопорушень за участю іноземців та осіб без громадянства, провадження
яких по першій стадії віднесено до компетенції ДПС України. Юридичні
особливості
військово-адміністративних
правопорушень.
Юридичні
особливості адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську)
економічну зону. Процесуальні документи, що складаються посадовими
особами органів охорони державного кордону України при здійсненні
адміністративно-юрисдикційних повноважень. Виконання постанов про
накладення адміністративних стягнень.
Правові підстави здійснення контролю за переміщенням осіб,
транспортних засобів та вантажів вздовж лінії розмежування з тимчасово
окупованою територією України.
Повноваження ДПС України щодо застосування примусового повернення
та примусового видворення. Процесуальний порядок у справах про примусове
повернення та примусове видворення іноземців та осіб без громадянства.
Процедура здійснення реадмісії осіб органами охорони державного кордону.
Правові підстави тримання осіб у ПТТ та СП. Права особи, яка звернулася
щодо визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час
виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має
власника або власник якого невідомий.
Поняття спеціальних адміністративно-правових режимів та їх види.
Особливості прикордонного режиму та режиму державного кордону. Правовий
режим надзвичайного стану: порядок введення, продовження, припинення.
Воєнний стан: порядок введення, продовження, припинення. Правовий режим
воєнного стану.
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Поняття, види та принципи державної служби. Військова служба як
особливий вид державної служби. Правовий статус військовослужбовців.
Актуальні проблеми міжнародного права
Актуальні проблеми і доктрини вивчення історії міжнародного права.
Концепції розвитку історії міжнародного права і їх розподіл на основні етапи
розвитку людства. Природа і особливості сучасного розвитку світу й
міжнародного права. Міжнародні організації і міжнародне право в контексті
розвитку глобальних процесів.
Національна безпека і міжнародні відносини України. Загальновизнані
принципи міжнародного права і норми Конституції України.
Міжнародна правосуб’єктність. Держави – основні суб`єкти
міжнародного права. Визнання держав. Форми визнання держав: юридична
форма, фактична форма. Правонаступництво держав. Україна як суб`єкт
міжнародного права.
Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності. Поняття та
види правопорушень в міжнародному праві. Сутність, види і форми
міжнародно-правових
санкцій.
Міжнародно-правова
відповідальність
міжнародних організацій.
Поняття і джерела права міжнародної безпеки. Організація колективної
безпеки на світовому рівні. Регіональні системи колективної безпеки. Роль Ради
Безпеки ООН щодо підтримання загального світового правопорядку, боротьби
за мир, збереження стабільності світу. Організація Північноатлантичного
договору (НАТО). Організація по безпеці і співробітництву в Європі (ОБСЄ).
Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права. Міжнародний
захист загальних прав людини. Захист прав людини під час збройного
конфлікту. Міжнародно-правовий захист жертв війни. Захист цивільних
об’єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів. Захист прав
людини згідно Європейської конвенції про захист прав та основних свобод.
Поняття збройного конфлікту, його початок та правові наслідки.
Правовий режим військової окупації. Закінчення війни. Заборонені засоби і
методи ведення військових дій.
Види територій в міжнародному праві. Державна територія: склад,
правовий режим. Державні кордони. Спори з питань території та кордонів.
Поняття та види державного кордону. Порядок встановлення державного
кордону. Демаркація та делімітація. Міжнародна територія загального
користування.
Міжнародно-правове регулювання питань пов’язаних з біженцями,
іноземцями та особами без громадянства. Конвенція про статус біженців 1951
р. Права та обов’язки біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту.
Актуальні проблеми кримінального права та процесу
Поняття та структура кримінального законодавства. Основні категорії
Загальної частини КК: законодавство України про кримінальну
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відповідальність, принципи його дії, кримінальне правопорушення та його
ознаки, склад кримінального правопорушення як підстава кримінальної
відповідальності, заходи кримінально-правового впливу (покарання, інші
кримінально-правові заходи, заходи кримінально-правового характеру щодо
юридичних осіб).
Структура Особливої частини КК, проблеми виокремлення корупційних
кримінальних правопорушень. Кримінально-правові ознаки транснаціональних
та
транскордонних
кримінальних
правопорушень.
Кримінальна
відповідальність за кримінальні правопорушення проти основ національної
безпеки України, у сфері недоторканності державних кордонів, забезпечення
призову та мобілізації, у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг, проти встановленого порядку несення
військової служби, проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку.
Кримінальна процесуальна діяльність органів охорони державного
кордону та їх оперативних підрозділів, її завдання, види, сутність та місце серед
інших видів діяльності органів охорони державного кордону. Взаємозв’язок
кримінальної процесуальної та оперативно-розшукової діяльності оперативних
підрозділів органів охорони державного кордону. Структура та повноваження
оперативних підрозділів ДПС України. Повноваження суб’єктів кримінальної
процесуальної діяльності в органах охорони державного кордону у справах про
порушення державного кордону.
Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії.
Загальні засади кримінального провадження. Суб’єкти кримінального
провадження. Початок досудового розслідування. Організаційно-правові засади
діяльності cлідчо-оперативних груп. Порядок провадження у справах про
порушення державного кордону. Повідомлення про підозру. Процесуальні та
непроцесуальні засоби доказування у справах про порушення державного
кордону. Заходи забезпечення кримінального провадження. Слідчі (розшукові)
та негласні слідчі (розшукові) дії, порядок їх провадження та фіксації.
Прокурорський нагляд за дотриманням законів в органах охорони державного
кордону при провадженні кримінальної процесуальної діяльності: зміст,
завдання, організація. Акти прокурорського реагування. Відомчий контроль за
кримінальною процесуальною діяльністю: зміст, завдання, організація.
Процесуальні та службові документи. Взаємодія оперативних підрозділів ДПС
України з іншими правоохоронними органами у сфері боротьби із злочинністю
на державному кордоні: поняття, форми, завдання. Місце, роль та завдання
органів та підрозділів ДПС України у системі інтегрованого управління
кордонами з протидії злочинності на державному кордоні.
Актуальні проблеми цивільного права
Поняття, предмет метод та система цивільного права. Поняття, види та
зміст цивільних правовідносин. Юридичні факти, як підстави виникнення,
зміни та припинення цивільних правовідносин. Способи захисту цивільних
прав.
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Правоздатність та дієздатність фізичних осіб. Визнання фізичної особи
обмежено дієздатною та недієздатною. Порядок та правові наслідки визнання
фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Поняття та
ознаки юридичної особи. Юридичні особи: способи виникнення та припинення.
Ліквідація та реорганізація юридичних осіб.
Об’єкти цивільних прав та їх характеристика. Речі як об’єкти цивільних
правовідносин. Особисті немайнові права як об’єкти цивільних прав (поняття,
ознаки, види). Право на честь, гідність та ділову репутацію. Право власності:
поняття, види, способи набуття та припинення. Поняття та види права спільної
власності.
Поняття та види правочинів в цивільному праві. Умови дійсності
правочинів. Загальні положення про недійсність правочинів. Основні види
недійсних правочинів та правові наслідки визнання їх недійсними.
Представництво: поняття та види. Передоручення в цивільному праві.
Оформлення
представництва.
Підстави
припинення
добровільного
представництва. Довіреність у цивільному праві. Поняття та строк дії
довіреності. Наслідки скасування довіреності.
Поняття та види строків у цивільному праві, їх обчислення. Поняття
позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Зупинення,
переривання перебігу та поновлення строків позовної давності. Правові
наслідки закінчення позовної давності.
Поняття та види цивільно-правових зобов’язань. Поняття, підстави та
наслідки припинення зобов’язань.
Поняття, види та порядок укладення цивільно-правових договорів.
Поняття, ознаки та істотні умови договору купівлі-продажу. Права
покупця на обмін товару (умови та строки). Загальна характеристика договору
міни. Бартерні контракти. Загальна характеристика договору дарування.
Поняття, ознаки, форма та зміст договору довічного утримання. Підстави
припинення договору довічного утримання. Поняття, ознаки та істотні умови та
зміст договору поставки. Способи та порядок укладення договору поставки.
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
поставки.
Поняття, ознаки та суб’єкти договору оренди. Зміст договору оренди
державного майна. Договір перевезення пасажирів та багажу. Види та форми
лізингу в Україні. Характеристика договору лізингу.
Загальна характеристика договору підряду. Відповідальність сторін та
інші правові наслідки невиконання договору підряду. Договори підряду на
капітальне будівництво. Договори про виконання робіт: поняття, види та
особливості суб’єктного складу.
Поняття та зміст договору перевезення вантажу. Особливості
відповідальності перевізника за втрату, нестачу, псування та пошкодження
вантажу на різних видах транспорту. Поняття, ознаки та зміст договору
доручення. Підстави припинення дії договору доручення та визнання його
недійсним. Загальна характеристика договору зберігання. Права та обов’язки
сторін за договором зберігання. Поняття, види та форми страхування. Основні
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страхові поняття. Поняття, ознаки та зміст договору страхування. Підстави
припинення дії договору страхування та визнання його недійсним. Підстави
відмови страховика у виплаті страхових сум. Особливості договору прокату.
Поняття та форми кредиту. Поняття та зміст кредитного договору. Договір
позики. Поняття та предмет факторингу. Сторони та зміст договору
факторингу.
Поняття та види зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
Поняття, функції та основні форми цивільно-правової відповідальності.
Основні види цивільно-правової відповідальності. Поняття, характерні ознаки
та види джерела підвищеної небезпеки. Умови виникнення зобов’язань
внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність
за шкоду, заподіяну малолітніми у віці до 14 років. Відповідальність за шкоду,
заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років. Відповідальність за шкоду,
заподіяну недієздатними. Відповідальність за шкоду, заподіяну особою,
нездатною розуміти значення своїх дій. Відповідальність за шкоду, заподіяну
незаконними діями або бездіяльністю органів досудового слідства ,
прокуратури та суду. Способи та порядок відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я. Відповідальність організації за
шкоду, заподіяну з вини її працівника. Підстави відшкодування шкоди, завданої
внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Підстави звільнення від
відповідальності продавця або виробника товару, виконавця робіт (послуг).
Особливості відшкодування моральної шкоди.
Авторське право: поняття, суб’єкти, об’єкти, види. Способи захисту
авторського права та суміжних прав.
Основні поняття спадкового права. Спадкування за законом, за заповітом:
поняття та особливості.
Поняття та види господарської діяльності в ДПС України. Правове
забезпечення господарської діяльності в ДПС України. Правові наслідки
порушення договору, укладеного підрозділом ДПС України. Оренда
військового майна ДПСУ.
Проблеми конституційного права України.
Поняття і предмет конституційного права України як галузі права. Місце
конституційного права України в системі права України, його значення для
юридичної освіти і практичної діяльності юриста.
Системно-структурна характеристика конституційного права України.
Інститути конституційного права. Норми конституційного права України, їх
класифікація.
Конституційно-правова відповідальність: поняття, підстави, санкції.
Джерела конституційного права України: поняття, види. Конституція як
основне джерело конституційного права. Характеристика законів, інших
нормативних актів, конституційно-правових угод як джерел конституційного
права. Поняття, ознаки, структура Конституції України. Види конституцій.
Порядок прийняття та зміна Конституції України. Порядок внесення змін в
розділи 1, 3 та 13 Конституції України.
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Поняття та сутність конституційного ладу і його основних засад. Гарантії
та принципи конституційного ладу. Конституційна характеристика Української
держави. Поділ влади, визнання і гарантування місцевого самоврядування як
принцип конституційного ладу України. Конституційні засади забезпечення
оборони України, державної та економічної безпеки та захисту кордонів.
Державна атрибутика. Конституція України про державні символи України.
Поняття і суть основ правового статусу особи в Україні. Принципи
правового статусу особи. Структура, зміст та види правового статусу особи.
Види правового статусу особи.
Критерії класифікації прав та свобод людини і громадянина.
Громадянські свободи. Політичні права громадян. Економічні права громадян.
Соціальні права громадян. Культурні права громадян. Правові гарантії прав
людини і громадянина. Конституційні обв'язки громадян. Інститут
парламентського Уповноваженого з прав людини.
Поняття та правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Поняття правового статусу біженців. Імміграція в Україну.
Характеристика основних форм безпосередньої демократії. Поняття та
види виборів та виборчих систем. Виборчий процес і його стадії. Основні
принципи виборів. Поняття і види референдумів. Правова регламентація
організації референдумів та визначення їх результатів.
Конституційно-правовий
статус
Верховної
Ради
України.
Характеристика взаємовідносин Верховної Ради України з іншими органами
державної влади. Склад та структура Верховної Ради України. Функції та
повноваження Верховної Ради України. Органи Верховної Ради. Керівні особи
Верховної Ради України, їх повноваження. Основи конституційно-правового
статусу народного депутата України
Загальна характеристика інституту президента. Порядок обрання
Президента України. Підстави та порядок припинення повноважень Президента
України. Функції і повноваження Президента України.
Система органів виконавчої влади. Конституційно-правовий статус Уряду
України – Кабінету Міністрів України. Склад, порядок формування та
повноваження Кабінету Міністрів України. Центральні органи виконавчої
влади. Місцеві органи виконавчої влади.
Судова система України. Система судів загальної юрисдикції.
Конституційні основи організації і діяльності прокуратури. Конституційна
юстиція. Повноваження Конституційного Суду України. Порядок формування
Конституційного Суду України. Конституційне подання, конституційне
звернення, конституційна скарга: поняття, суб'єкти.
Адміністративно-територіальний поділ України. Територіальний устрій
України. Статус адміністративно-територіальних одиниць. Конституційноправовий статус Автономної Республіки Крим; розмежування компетенції.
Конституційно-правові основи організації та функціонування органів державної
влади та місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим. Поняття
місцевого самоврядування. Основні форми діяльності територіальних громад.
Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування. Основні
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принципи місцевого самоврядування України. Повноваження органів місцевого
самоврядування.
Поняття національної безпеки України. Поняття прикордонної безпеки
України. Суб’єкти забезпечення національної безпеки України. Конституційноправовий статус Ради національної безпеки та оборони України. Поняття
оборони України. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим
воєнного стану.
Актуальні проблеми Ради Європи та Європейського Союзу.
Передумови та причини європейської інтеграції. Основні етапи
формування Європейських Співтовариств та Європейського Союзу. Офіційні
мови Європейського Союзу. Система офіційних символів Європейського
Союзу (прапор, гімн тощо). Поняття права Європейського Союзу. Загальні та
спеціальні принципи права Європейського Союзу. Джерела права
Європейського Союзу. Цілі та принципи діяльності Європейського Союзу.
Компетенція Європейського Співтовариства.
Правовий статус Ради Європи. Основні правові акти Ради Європи.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: історичні
умови прийняття, структура, протоколи до неї, значення.
Організаційний механізм Європейських Співтовариств та Європейського
Союзу. Органи Європейського Співтовариства та Європейського Союзу.
Європейська Рада. Рада Європейського Союзу. Європейський парламент.
Європейська Комісія. Суд Європейських Співтовариств. Контрольні та
консультативні органи. Європол. Європейський інвестиційний банк.
Європейський центральний банк.
Основні органи Ради Європи. Комітет Міністрів Ради Європи:
формування, структура, компетенція, порядок діяльності. Парламентська
Асамблея Ради Європи: формування, структура, компетенція, порядок
діяльності.
Основи правового статусу людини і громадянина як правовий інститут
права Європейського Союзу. Основні права, свободи та обов’язки людини і
громадянина в Європейському Союзі. Гарантії прав та свобод людини і
громадянина. Громадянство Європейського Союзу. Принципи правового
статусу особи в Європейському Союзі. Хартія Європейського Союзу про
основні права від 7 грудня 2000 року. Діяльність Європейського Суду з прав
людини з питань забезпечення прав людини. Діяльність Ради Європи в сфері
забезпечення прав людини. Правові основи рівності та недопущення
дискримінації відповідно до документів Ради Європи та Європейського Союзу.
Загальна характеристика нормативних актів Європейського Союзу у
сфері прикордонної діяльності. Шенгенський договір (1985 р.). Шенгенська
виконавча угода (1990 р.). Шенгенський кодекс про кордони (2006р.).
Законодавство Євросоюзу про візи і візовий режим. Система віз, що діють в
Євросоюзі. Характеристика віз для короткострокового перебування. Візи для
довгострокового перебування. Транзитна віза. Візи з обмеженою
територіальною сферою дії. Підстави надання шенгенської візи (візи для
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короткострокового перебування та транзитної візи). Порядок видачі
шенгенської візи. Структура і зміст шенгенської візи. Права та обов’язки
власника шенгенської візи. Посвідка на проживання у Шенгенському просторі
та візи для довгострокового перебування. Шенгенська інформаційна система.
Співробітництво органів охорони державних кордонів України та
Європейського Союзу.
2. Перелік компетентностей, наявність яких перевіряється при тестуванні
з тем для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності
Загальні компетентності, які стосуються усієї тематики: здатність
розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері права; здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність проводити дослідження на
відповідному рівні; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Спеціальні компетентності, які стосуються усієї тематики: здатність
застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і
проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності; здатність
обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну
аргументацію; здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці
правових явищ та правозастосовній діяльності; здатність ухвалювати рішення у
ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх
застосування.
Компетентності, наявність яких перевіряється при тестуванні з теми
«Актуальні проблеми адміністративного права та процесу»: здатність
застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур
судочинства в Україні; здатність застосовувати медіацію та інші правові
інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових
спорів; здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у
правотворчості та в процесі застосовування інститутів адміністративного права
та процесу.
Компетентності, наявність яких перевіряється при тестуванні з теми
«Актуальні проблеми міжнародного права»: здатність оцінювати взаємодію
міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою
України.
Компетентності, наявність яких перевіряється при тестуванні з теми
«Актуальні проблеми кримінального права та процесу»: здатність
застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур
судочинства в Україні; здатність використовувати сучасні правові доктрини та
принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів
кримінального права, а також кримінальної юстиції.
Компетентності, наявність яких перевіряється при тестуванні з теми
«Актуальні проблеми цивільного права»: здатність використовувати сучасні
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правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування
інститутів приватного права.
Компетентності, наявність яких перевіряється при тестуванні з теми
«Проблеми конституційного права України»: здатність застосовувати знання та
розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні;
здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у
правотворчості та в процесі застосовування інститутів конституційного права.
Компетентності, наявність яких перевіряється при тестуванні з теми
«Актуальні проблеми Ради Європи та Європейського Союзу»: здатність
аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на
правову систему України; здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики
Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та
правозастосування в Україні.
ІІІ. ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА
1. Структура оцінки.
1.1. Максимальна кількість балів за вступний іспит зі спеціальності – 100.
Вступники, які набрали на вступному іспиті зі спеціальності менш як 60 балів,
позбавляються права участі в конкурсі.
1.2. Оцінка за вступний іспит зі спеціальності складається із результатів
тестових випробувань та захищеної дослідницької пропозиції.
1.3. До кожного із тестових завдань пропонується три-чотири варіантів
відповідей, серед яких може бути як одна правильна відповідь, так і декілька.
Завдання вважається виконаним, якщо кандидат вибрав та позначив одну
правильну відповідь.
Завдання вважається невиконаним у випадках:
а) позначена неправильна відповідь;
б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них
позначена й правильна відповідь;
в) правильна відповідь не позначена взагалі.
1.4. Кожна правильна відповідь за тестові завдання оцінюється в 1 бал.
Захист дослідницької пропозиції оцінюється «зараховано» або «не зараховано».
2. Порядок оцінювання.
2.1. Вступник отримує оцінку «відмінно»: у разі 90-100 правильних
відповідей за виконані тестові завдання та захищену дослідницьку пропозицію.
2.2. Вступник отримує оцінку «добре»: у разі 80-89 правильних
відповідей за виконані тестові завдання та прийняту захищену пропозицію.
2.3. Вступник отримує оцінку «задовільно»: у разі 60-79 правильних
відповідей за виконані тестові завдання та захищену дослідницьку пропозицію.
2.4. Вступник отримує оцінку «відмінно»: у разі менше 60 правильних
відповідей за виконані тестові завдання або незахищеної дослідницької
пропозиції (в тому числі у разі невідповідності дослідницької пропозиції
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встановленим вимогам щодо змісту, визначеного у Правилах прийому, відмови
її презентувати або у разі відсутності дослідницької пропозиції).
2.5. Результати тестування надаються приймальній комісії оператором з
сервера спеціалізованого класу або визначаються членами предметної комісії.
IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
Актуальні проблеми адміністративного права та процесу:
1. Нормативно – правові акти:
1.1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості
Верховної Ради України. 1996. 30. Ст. 141.
1.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (із подальшими
змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984.
Додаток до № 51. Ст. 1122.
1.3. Кодекс адміністративного судочинства України (із подальшими змінами та
доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, 37. – Ст.
446.
1.4. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:
Закон України від 8 липня 2011 року (із подальшими змінами та
доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2012. № 16. Ст. 146.
1.5. Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень: Закон України від 10 січня 2002 року (із подальшими
змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 13. Ст.
113.
1.6. Про виключну морську (економічну) зону України: Закон України від 16
січня 1995 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості
Верховної Ради України. 1995 № 21. Ст. 152.
1.7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення прикордонної безпеки держави: Закон України від 27 лютого 2018
року. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 25. Ст.180.
1.8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та
покладення обов’язків в особливий період: Закон України від 5 лютого 2015
року. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. ст.92.
1.9. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року
(із подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
1992. № 2. Ст. 5.
1.10. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня
2003 року (із подальшими змінами та доповненнями). Урядовий кур’єр. 7 травня
2003 року.
1.11. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України від 15 квітня 2014 року (із подальшими змінами
та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2014 № 26. Ст. 892.
1.12 .Про національну безпеку від 21 червня 2018 року. Відомості Верховної Ради
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України. 2018. № 31. Ст. 241.
1.13. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
2015. № 40-41. Ст. 379.
1.14. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства від 22 вересня 2011
року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради
України. 2012. № 19-20. Ст. 179.
1.15. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 14 жовтня 2014 року.
Відомості Верховної Ради. 2015. № 28. ст.250.
1.16. Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України: Постанова
Кабінету Міністрів України №38 від 30 січня 2015 року. Збірник урядових
нормативних актів України. 2015. № 2.
1.17. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного
арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363.
Урядовий кур’єр. від 18.01.2012. № 9
1.18. Про контрольовані прикордонні райони: Постанова Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 1999 року. Збірник урядових нормативних актів України.
1999. № 4.
1.19. Про прикордонний режим: Постанова Кабінету Міністрів України від 27
липня 1998 року. Збірник урядових нормативних актів України. 1999. № 3 (з
наступними змінами та доповненнями).
1.20. Інструкція з оформлення посадовими особами Державної прикордонної
служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення: наказ
Міністерства внутрішніх справ України № 898 від 18 вересня 2013 року (з
наступними змінами і доповненнями).
1.21. Інструкція про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної
служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України №1261 від 19
жовтня 2015 року.
1.22. Про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із
сім’єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із
заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Інструкція затверджена Наказом МВС, Мінсоцполітики, Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, МОЗ, АДПСУ № 604/417/793/499/518, від 7
липня 2012року. Окреме видання.
1.23. Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами охорони
державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про
заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства: Наказ АДПСУ
№ 946 від 5 грудня 2011 р.
1.24. Про затвердження Інструкції про порядок реалізації компетентними та
уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб:
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2015 року № 158.
1.25. Про затвердження Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в
органах (підрозділах) охорони державного кордону України: Наказ
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Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2015 року № 352.
1.26. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове
видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ Міністерства
внутрішніх справ України, Адміністрації ДПСУ та СБУ № 353/271/150 від 23
квітня 2012 року.
1.27. Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної
прикордонної служби України: Наказ МВ Міністерства внутрішніх справ
України від 15 квітня 2016 року № 311. Офіційний вісник України від 03.06.2016
р. – 2016 р., № 41, стор. 220, стаття 1555.
1.28. Про затвердження правил розгляду заяв та оформлення документів,
необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та
додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту. Наказ Міністерства внутрішніх справ
України №649 від 7 вересня 2011 року.
1.29. Про організаційні заходи щодо реформування адмінпровадження у
прикордонній сфері: Наказ АДПСУ № 16 від 28 лютого 2018 р.
1.30. Порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та
Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень
митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник
якого невідомий: Інструкція затверджена наказом Міністерства внутрішніх
справ України та Міністерства фінансів України від 18.10.2018 № 849/828.
1.31. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2011 від 11 жовтня 2011 року у
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті
263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини
першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки
адміністративного затримання). Вісник Конституційного суду України. 2016. №
6. Стор. 121.
2. Базова:
2.1. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про
адміністративні правопорушення.- навчальний посібник; за редакцією О.В.
Кузьменко. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 338с.
2.2. Адміністративна відповідальність: курс лекцій / за редакцією О.В.
Кузьменко. К.: Юрінком Інтер, 2016. 568с.
2.3. Загальне адміністративне право : підручник / І. С. Гриценко, Р. С. Мельник,
А. А. Пухтецька та ін. К. : Юрінком Інтер, 2016. 568 с.
2.4. Адміністративно-правове забезпечення прикордонного режиму Державною
прикордонною службою України : навч. посіб. для внз / С. І. Царенко, О. М.
Царенко, О. П. Савченко. Хмельницький: НАДПСУ, 2015. 440 с.
Рекомендовано МОН України.
3. Допоміжна:
3.1. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник для підготовки до
іспитів. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 244с.
3.2. Адміністративно-правове регулювання діяльності дільничних інспекторів
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прикордонної служби Державної прикордонної служби України: монографія/
В.О. Хома. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2008. 155с.
3.3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність в органах Державної
прикордонної служби України / В.Л. Зьолка, А.Ф. Мота, М.О та ін.
Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2017. 380 с.
3.4. Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс :
підручник / Т. О. Коломоєць. К. : Юрінком Інтер, 2011. 576 с. Затверджений
МОН України.
3.5. Колпаков, В. К. Адміністративне право України: підручник. К. : Юрінком
Інтер, 1999. 736 с.
3.6. Серватюк Л. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів
Державної прикордонної служби України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07;
Нац. університет внутрішніх справ України. К., 2008. 198 с.
3.7. Хома В. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності інспекторів
прикордонної служби Державної прикордонної служби України : монографія.
Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2008. 155 с.
3.8. Царенко С. І. Адміністративно-правове регулювання та забезпечення
прикордонного режиму Державною прикордонною службою України : дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.07; Міжрегіональна академія управління персоналом.
К., 2014. 310 с.
Актуальні проблеми міжнародного права:
1. Нормативно-правові акти
1.1. Конституція України : від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (із наступними
змінами та доповненнями). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
Законодавство України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.
141. URL: http://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
1.2. Загальна Декларація прав людини від 10.12.1948 року. Офіційний веб-сайт
Верховної
Ради
України.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
1.3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
1.4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 року.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_118.
1.5. Віденська конвенція про право договорів між державами й міжнародними
організаціями або між міжнародними організаціями від 21.05.1986 року
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_a04.
1.6. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройних
конфліктів від 14.05.1954 року (російською мовою). Офіційний веб-сайт
Верховної
Ради
України.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_157.
1.7. Гаазькі конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 року.
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Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_222.
1.8. Договір про Антарктику від 1.12.1959 року. Офіційний веб-сайт Верховної
Ради
України.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_224.
1.9. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 року, що
стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І) від
8.06.1977 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_199.
1.10. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 року, що
стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол ІІ) від
8.06.1977 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_200.
1.11. Додатковий протокол до Конвенції про заборону або обмеження
застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими,
що завдають надмірних ушкоджень або мають не вибіркову дію. Офіційний
веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_266.
1.12. Європейський кодекс поліцейської етики : Рекомендація Rec (2001) 10
Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи. Центр політикоправових реформ. URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf.
1.13. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від
12.08.1949 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_154.
1.14. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від
12.08.1949 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_153.
1.15. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих
арміях від 12.08.1949 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_151.
1.16. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які
зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12.08.1949 року.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_152.
1.17. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку : затв.
резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 року Офіційний
веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_282.
1.18. Конвенція ООН по морському праву 1982 р. (російською мовою).
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057.
1.19. Конвенція про заборону розробки, виробництва і накопичення Офіційний
веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_054.
1.10. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення хімічної
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зброї і її знищення від 13.01.1993 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_182.
1.11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від
4.11.1950 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство
України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
1.12. Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього від
9.12.1948 року (російською мовою). Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_155.
1.13. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 року.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_085.
1.14. Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими
особами з підтримання правопорядку ООН від 07.09.1990 року (російською
мовою). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_334.
1.15. Статут Міжнародного воєнного трибуналу для суду та покарання
головних військових злочинців європейських країн осі від 8.08.1945 року
(російською мовою). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
Законодавство України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_201.
1.16. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від
26.06.1945 року (російською мовою). Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_010.
1.17. Національна стратегія у сфері прав людини : схв. Указом Президента
України від 25.08.2015 року № 501/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 68.
Ст. 2257.
1.18. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3.04.2003
року № 661-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст.208.
1.19. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 року. Відомості
Верховної Ради України. 2014. № 26. ст.892.
1.20. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 року.
Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540.
1.21. Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил
інших держав на території України: Закон України від 22.02.2000 року.
Відомості Верховної Ради України. 2000. № 17. Ст. 122.
2. Базова:
2.1. Антонович, М. Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антонович. К. :
Юрінком Інтер, 2011. 384 с.
2.2. Міжнародне право. Основні теорії: Підручник / за ред.. В.Г. Буткевича. К.:
Либідь, 2002. 608 с.
2.3. Тимченко, Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П.
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Кононенко. К. : Знання, 2012. 631 с. (Вища освіта ХХI ст.).
3. Допоміжна:
3.1. Антонович М. Міжнародне право: навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер,
2011. 384 с.
3.2. Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. X.: Одіссей, 2008. 704 с.
3.3. Блажевич Ю.Ю. Відповідальність держав за міжнародно-протиправні
діяння: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 – міжнародне право / Юрій
Юрійович Блажевич; Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2006.
219 с.
3.4. Гнатовський М. М. Міжнародне гуманітарне право. Довідник для
журналістів / М.М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель. 2-ге вид., доповн. Одеса : Фенікс, 2015. 92 с.
3.5. Гончаренко О.А. Статус біженця в міжнародному праві: дис. … канд. юрид.
наук : спец. 12.00.11 – міжнародне право / Олена Андріївна Гончаренко;
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 181 с.
3.6. Дотримання прав іноземців при виконанні адміністративних процедур:
узагальнення норм міжнародного права. / Державна прикордонна служба
України, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Держдепартамент США.
2013. 72 с.
3.7. Дотримання прав мігрантів в діяльності прикордонної служби:
узагальнення норм міжнародного права. / Міжнародна організація з міграції
(МОМ), 2013. 71 с.
3.8. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства, Київ, 2015. 708
с.
3.9. Звичаєві норми міжнародного гуманітарного права / передм. Т.Р.Короткий,
Є.В. Лук’янченко ; вступ. стаття М.М. Гнатовський. Одеса : Фенікс, 2017. 40 с.
3.10. Зьолка В. Л. Охорона національних інтересів України у прикордонній
сфері (адміністративно-правовий аспект) : монографія / В. Л. Зьолка.
Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. 672 с.
3.11. Іванов Ю. А. Міжнародне право : посіб. для підготов. до іспитів. / Ю. А.
Іванов. 5-є вид., стереотип. К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2014. 200 с.
3.12. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на національному
рівні в Україні Підготовлено: Global Rights Compliance LLP Київ, Україна
Травень 2016. 393 с.
3.13. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського К.:
Юрінком Інтер, 2006. 336 с.
3.14. Міжнародне право: навчальний посібник для підготовки до іспитів /
Упорядники І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. К.: Центр учбової літератури, 2014. 208
с.
3.15. Міжнародне право: підручник / Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О.
та ін. / за заг. ред. В.А. Ліпкана. К.: КНТ, 2009. 752 с.
3.16. Міжнародне публічне право: підручн. / В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко,
О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл [та ін.]; відп. ред. В.Ф. Антипенко. В 3-х томах: Т.
1. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. 422 с.
3.17. Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців:
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Навчальний посібник / За ред. Буроменського М.В. Х., 2004. 198 с.
3.18. Рудюк С.П. Міжнародне гуманітарне право: Конспект лекцій. К.: МО
України, 2004. 201 с.
3.19. Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / Л.Д. Тимченко, В.П.
Кононенко. К.: Знання, 2012. 631 с.
3.20. Черкес М.Ю. Міжнародне право. [Підручник]. 3-тє вид. вип. і доп. К.: т-во
«Знання», 2003. 292 с.
Актуальні проблеми кримінального права та процесу
1. Нормативно – правові акти та
постанови пленуму Верховного суду України:
1.1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. ст. 141.
1.2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. Відомості Верховної Ради
України. 2001. № 25-26. ст. 131.
1.3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. Відомості
Верховної Ради України. 2004. № 3-4. ст. 21.
1.4. Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991 р. Відомості
Верховної Ради України. 1992. № 2. ст.5.
1.5. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. Відомості
Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180.
1.6. Про військовий обов’язок і військову службу. Закон України від
25.03.1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. ст. 385.
1.7. Про Державну прикордонну службу Україну: Закон України від
03.04.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 316.
1.8. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. Відомості
Верховної Ради України. 1994. № 16. ст. 93.
1.9. Звід відомостей, що становлять державну таємницю України, затверджений
наказом Голови Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440. Офіційний
вісник України. 2009. № 99. стор. 50. Ст. 3443.
1.10. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від
15.02.1995 р. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 10. ст. 62.
1.11. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. Відомості
Верховної Ради України. 2015. № 40-41. ст. 379.
1.12. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон
України від 15.02.1995 р. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 10.
Ст. 89.
1.13. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р.
Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
1.14. Про прикордонний контроль: Закон України від 05.11.2009 р. Відомості
Верховної Ради України. 2010. № 6. Ст. 46.
1.15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. Відомості
Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.
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1.16. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р.
Відомості Верховної Ради України. 2014. № 50-51. ст. 2057.
1.17. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. Відомості
Верховної Ради України. 2012. № 19-20. ст. 173.
1.18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю:
Закон України від 30.06.1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35.
ст. 358.
1.19. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова
Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р.
1.20. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які
знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 01.08.2000 р. № 188 URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ .
1.21. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова
Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р.
1.22. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення
неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Постанова
Пленуму Верховного Суду України № 2 від 27.02.2004 р.
1.23. Про застосування судами законодавства про відповідальність за окремі
злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного
Суду України № 3 від 25.04.2003 р.
1.24. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність
за посягання на життя, здоров`я, гідність та власність суддів і працівників
правоохоронних органів: Постанова Верховного Суду України № 8 від
26.06.1992 р.
1.25. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну
відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5. від 15.04.2005 р.
1.26. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення
особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду
України № 12 від 23.12.2005 р.
1.27. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або
збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного
Суду № 6 від 12.04.1996 р.
1.28. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені
стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду
України № 13 від 23.12.2005 р.
1.29. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова
Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26.04.2002 р.
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1.30. Про судову практику в справах про перевищення влади або службових
повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від № 15
26.12.2003 р.
1.31. Про судову практику у справах про злочини проти життя і здоров`я
людини: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7.02.2003 р.
1.32. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення
проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 17 від
10.12.2004 р.
1.33. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних
правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 3.06.2005 р.
1.34. Про судову практику у справах про розкрадання, виготовлення, зберігання
та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими
речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами.:
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26.04.2002 р.
2. Базова:
2.1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В.І.Борисов,
В.Я.Тацій, В.І.Тютюгін та ін. ; за ред. В.І.Борисова, В.Я.Тація, В.І.Тютюгіна. 5те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2015. 528 с.
2.2. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / В.І.Борисов,
В.І.Тютюгін та ін. ; за ред. В.І.Борисова, В.Я.Тація, В.І.Тютюгіна. 5-те вид.,
переробл. і допов. Х. : Право, 2015. 680 с.
2.3. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за
заг. ред. В. Я. Тація, В.І.Борисова, В.І.Тютюгіна.- 5-те вид., доповн. Х: Право,
2013. Т.1. : Загальна частина / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін. 2013.
376 с.
2.4. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за
заг. ред. В. Я. Тація, В.І.Борисова, В.І.Тютюгіна. 5-те вид., доповн. Х: Право,
2013. Т.2. : Особлива частина / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін.
2013. 1040 с.
2.5. Кримінальне право. Особлива частина: навчальний посібник / Т. Б.
Ніколаєнко, В. О. Сич. Хмельницький: Видавництво Національної академії
ДПСУ імені Б. Хмельницького, 2012. 1232 с.
3. Допоміжна література:
3.1. Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ
національної безпеки України (проблеми кваліфікації): моногр. /
О.Ф.Бантишев, О.В.Шамара. Луганськ, ТОВ «Віртуальна реальність»: 2014. 198
с.
3.2. Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження) :
монографія / В.М.Бурдін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 304 с.
Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини. Х.:
Мальцев О.В., 2005. 221 с.
3.3. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми
теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. К., 2002. 635 с.
Кузнєцов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності:
практичний посібник. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. 160 с.
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3.4. Курилюк Ю. Б. Кримінально-правове забезпечення протидії порушенню
правил несення прикордонної служби: монографія / Ю. Б. Кирилюк. Київ:
Дакор, 2013. 216 с.
3.5. Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу
незаконну угоду щодо передачі людини: монографія. Луганськ: РВВ ЛАВС,
2003. 204 с.
3.6. Литвин О.П. Злочини проти життя: навчальний посібник. К.: Вид-во
Європейського університету, 2002. 203 с.
3.7. Митрофанов І.І. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. Митрофанов,
А. М. Притула. Одеса : Фенікс, 2012. 208 с.
3.8. Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми.
Монографія. Харків: СІМ, 2005. 180 с.
3.9. Осадчий В. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності:
Монографія. К.: Атіка, 2006. 264 с.
3.10. Панов М. І., Касинюк В. І., Харитонов С. О. Злочини проти встановленого
порядку несення військової служби (Військові злочини). Харків: «Харків
юридичний», 2006. 172 с.
3.12.
Савченко А. В.
Корупційні
злочини
(кримінально-правова
характеристика): навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 168 с.
3.13. Семикін М. В. Створення терористичної групи чи терористичної
організації: кримінально-правове дослідження: монографія. Х., 2003. 145 с.
3.14. Стрельцов Є. Л., Притула А. М. Незаконне переправлення осіб через
державний кордон України: склад злочину: конспект лекцій. О.: Фенікс, 2011.
28 с.
3.15. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його
охорони: монографія. К., 2004. 208 с.
3.16. Хавронюк М. І. Військові злочини: Комент. законодавства /
М. І. Хавронюк, С. І. Дячук, М. І. Мельник; Відп. ред.: М. Д. Дрига,
В. І. Кравченко. К.: Видавництво А.С.К., 2003. 272 с.
3.17. Карпенко М. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини): теоретичні та практичні аспекти: Монографія /
М. І. Карпенко / За заг. ред. В. К. Матвійчука. К.: ВНЗ «Національна академія
управління», 2018. 420 с.
Актуальні проблеми цивільного права
1. Нормативно – правові акти:
1.1. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. (із
подальшими змінами та доповненнями). Голос України. 2003. № 49-50.
1.2. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів : Закон України від 01.07.2004р. (із подальшими
змінами та доповненнями). Офіційний Вісник України. 2004. № 30. С. 530-543.
1.3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців :
Закон України від 15.05.2003 р. (із подальшими змінами та доповненнями).
Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31. Ст. 263.
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1.4. Про транспорт : Закон України від 10 листопада 1994 року (із подальшими
змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст.
447.
1.5. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
1991. № 30. Ст. 379.
1.6. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 5
липня 2012 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості
Верховної Ради України. 2013. № 25. Ст. 252.
1.7. Про лізинг : Закон України від 11 грудня 2003 року. Відомості Верховної
Ради України (із подальшими змінами та доповненнями). 2004. №15. Ст.231.
1.8. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006
року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради
України. 2006. № 31. ст. 268.
1.9. Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19
червня 1992 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості
Верховної Ради України. 1992. № 36. Ст.524.
1.10. Про приватизацію державного і комунального майна : Закон України від
18 січня 2018 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості
Верховної Ради України.2018. № 12. Ст.68.
1.11. Про господарську діяльність у Збройних Силах України : Закон України
від 21 вересня 1999 року (із подальшими змінами та доповненнями). Урядовий
кур’єр. 1999. №215.
1.12. Про правовий режим майна у Збройних Силах України : Закон України від
21 вересня 1999 року (із подальшими змінами та доповненнями). Урядовий
кур’єр. 1999. №207.
1.13. Про кредитні спілки : Закон України від 22 січня 2001 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
2002. №15. ст.101.
1.14. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
2016. № 9. Ст.89.
1.15. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України
від 21 грудня 2017 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості
Верховної Ради України. 2018. №9. Ст.50.
1.16. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993
року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради
України. 1994. № 13. Ст.64.
1.17. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня
1991 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної
Ради України. 1991. № 25. Ст. 283.
1.18. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Закон України від 01
липня 2010 року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості
Верховної Ради України. 2010. № 38. Ст. 509.
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1.19. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом : Закон України від 14 травня 1992 року (із подальшими змінами та
доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 31. Ст. 441.
1.20. Про державне оборонне замовлення : Закон України від 3 березня 1999
року (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради
України. 1999. № 17. Ст. 111.
1.21. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21 червня 2015 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
2015. № 19-20. Ст. 190.
1.22. Податковий кодекс України : Закон України від 3 липня 1992 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст.112.
1.23. Про приватизацію державного та колективного майна : Закон України від
18 січня 2018 року. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 3412. Ст.68.
1.24. Про оренду землі : Закон України від 6 жовтня 1998 року (із подальшими
змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1998. № 46-47.
Ст. 280.
1.25. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів
підряду в капітальному будівництві : Закон України від 1 серпня 2009 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Збірних поточного законодавства.
2000. №22.
1.26. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року (із подальшими
змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18.
Ст.78.
1.27. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 (із подальшими змінами
та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст.263
1.28. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. Відомості
Верховної Ради України. 2002. №3-4. Ст. 27.
1.29. Про затвердження Порядку провадження торговельною діяльністю і
правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів :
Постанова Кабінету міністрів України від 15 червня 2006 року № 833. Збірник
поточного законодавства. 2006. №8.
1.30. Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам
Збройних сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна
в оренду : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року.
Офіційний вісник України. 2000. №20.
1.31. Про затвердження Порядку надання у тимчасове користування громадян
предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку :
Наказ Укрсоюзсервіс. Офіційний вісник України. 2000. №3.
1.32. Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення
досудової санації державних підприємств до відкриття провадження
(проваджень) у справі про банкрутство : Постанова Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 року. Офіційний вісник України. 2013. № 8.
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1.33. Про право власності на окремі види майна : Постанова Верховної Ради
України від 17 червня 1992 року № 2471 (із подальшими змінами та
доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 35. Ст.517.
1.34. Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав
споживачів» : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року.
Урядовий кур’єр. 1994. 14 квітня. № 21.
1.35. Про банки та банківську діяльність : Закон України від 7.12.2000 р. (із
подальшими змінами та доповненнями). Офіційний вісник України. 2011. № 81.
Ст. 2962.
1.36. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення :
Закон України від 24.02.1994 р (із подальшими змінами та доповненнями).
Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст.343.
1.37. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від
25.06.1991 р. (із подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної
Ради України. 2012. № 2-3. Ст.3.
1.38. Про охорону праці : Закон України від 4.10.1992 р. (із подальшими
змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2011. № 50.
Ст.551.
1.39. Статут автомобільного транспорту Української РСР : Постанова Ради
Міністрів УРСР № 401 від 27 червня 1969 року 3 401 (останні зміни та
доповнення
від
2
липня
1981
року).
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/401-69-%D0%BF.
1.40. Статут залізниць України : Постанова Кабінету Міністрів України № 457
від
6
квітня
1998
року.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF
1.41. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року (із
подальшими змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.
2003. №№ 40-44. Ст.356.
1.42. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. (із подальшими
змінами та доповненнями) Відомості Верховної Ради України. 2016. № 9. Ст.89.
1.43. Про кредитні спілки : Закон України від 20.12.2001 р. (із подальшими
змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 15.
Ст.101.
2. Базова:
2.1. Цивільне право України. Книга перша / За ред. О. В. Дзери,
Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком, Інтер 2005. 785 с.
2.2. Цивільне право України. Книга друга / За ред., О. В. Дзери,
Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком, Інтер 2005. 640 с.
2.3. Цивільне право України : підручник: Книга друга / За ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. 2-е вид., допов. і перероб. К.: Юрінком Інтер, 2009. 640 с.
2.4. Цивільне право України : навчальний посібник / За ред. Р. О. Стефанчука.
К.: Наукова думка, Прецедент, 2005. 448 с.
2.5. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова.
К.: Істина, 2011. 776 с.
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3. Допоміжна література:
3.1. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. Загальна
частина. К.: Наукова думка, 2000. 304с.
3.2. Законодавство України про захист прав споживачів. К.: Юрінком Інтер,
1999. 170 с.
3.3. Кісель В. Військові частини як квазісуб’єкти цивільного права. Право
України. 2007. № 2. с. 125 – 127.
3.4. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер,
1999. С.82-91.
3.5. Панченко М.І. Цивільне право України : навч. посіб. К. : Знання, 2005. 583
с.
3.6. Ромовська З.В. Українське цивільне право : Загальна частина. Академічний
курс. Підручник. К.: Атіка, 2005. 560 с.
3.7. Страхове право : посіб. / За ред. Ю. О. Заіки, С. А. Пилипенко. К. : НАВС,
2012. 256 с.
3.8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. Ред.. Я.
М. Шевченко. Вид. 2-ге, доп. і перероб. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Т.
1. Загальна частина. 696с.
3.9. Цивільне право України: Підручник: У 2кн. / За ред., О.В.Дзери,
Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком, Інтер, 2005. Кн.1. 736 с.
3.10. Цивільне право: підручник: у 2 т./ За ред. В. І. Борисової, І. В. СпасибоФатєєвої, В. Л. Яроцького. Х. : Право, 2011. Т.1. 656 с.
Проблеми конституційного права України
1. Нормативно-правові акти:
1.1. Конституція України від 28 червня 1996 року, зі змінами, внесеними
Законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV, від 1 лютого 2011 року №
2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VIІ, від 21 лютого 2014 року № 742VIІІ. Законодавство України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/93вр.
1.2. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня
2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. ст. 208.
Законодавство
України.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/66115/print1449255950669648
1.3. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5
березня 1998 року. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 35. ст. 237.
1.4. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня
2000 року. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 23. ст. 176.
1.5. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015
року. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. ст. 250.
1.6. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року.
Відомості Верховної Ради України. 2001. № 13. ст. 65.
1.7. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон
України від 21 січня 1994 року. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 18.
ст. 101.
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1.8. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від
22 вересня 2011 року. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 19-20. ст.
179.
1.9. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:
Закон України від 8 липня 2011 року. Відомості Верховної Ради України. 2012.
№ 16. ст. 146.
1.10. Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 року. Відомості
Верховної Ради України. 2001. № 41. ст. 197.
1.11. Виборчий кодекс від 19 грудня 2019 року. Відомості Верховної Ради
України. 2020. № 7, 8, 9. Ст. 48.
1.12. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 3 лютого 2015
року. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 87.
1.13. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року.
Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.
1.14. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014 року.
Відомості Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 892.
1.15. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей: Закон України від 16 вересня 2014 року.
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 17. Ст. 125.
1.16. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5
лютого 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91.
2. Базова:
2.1. Конституційне право України : Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф.
Фрицький, О. В. Городецький та ін. ; За ред. Погорілка В.Ф. К. : Наукова думка,
1999. 734 с.
2.2. Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : підруч. для студ внз / В. Ф.
Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. В.Л.Федоренка. – К. : КНТ,
Видавництво Ліра-К, 2011. 532 с. Рекомендовано МОН України.
2.3. Фрицький, О. Ф. Конституційне право України: підручник. 3-є вид.,
переробл. і доп. К. : Юрінком Інтер, 2006. 512 с. Затверджено МОН України.
Актуальні проблеми Ради Європи та Європейського Союзу
1. Нормативно-правові акти:
1.1. Договір про Європейський Союз 1992 року (в редакції Лісабонського
договору від 2007 року).
1.2. Договір про функціонування ЄС 1957 року (в редакції Лісабонського
договору від 2007 року).
1.3. Хартія ЄС про основні права 2000 року
1.4. Договір, підписаний в Шенгені 14 червня 1985 року між Урядами Держав
Бенілюксу, Федеральної Республіки Німеччини та Республіки Франції «Про
поступову ліквідацію контролю на їх спільних кордонах» (так звана Конвенція
Шенген).
1.5. Виконавчий протокол до Договору Шенгену від 19 червня 1990 року.
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1.6. ,ZJ)-rpeKnrna Pa,1::i;:11 NR 562/2006/WE Bi.n 15 6epe3H51 2006 p. rrpo K0,l.(eKc rrpaBiur,
r.n:o perymoIOTb pyx oci6 qepe3 K0p,l.(0H - Ko.neKC llleHreHCbKHX KOp,l.(OHiB
(O<piuiiiH1111 BicH11K WE Ll05 Bi,z:i; 13.04.2006 poKy).
1.7. Yro,z:i;a rrpo acouiauiIO Mi)K YKpai'HoIO, 3 o,z:i;Horo 6oKy, Ta €BporreiichK11M
COI030M, €Bporrei1:CbKHM crriBTOBapHCTBOM 3 aTOMHO'i eHeprii'

i

'ixHi MH gep)KaBaMH-

qJieHaMH., 3 .r:i:pyroro 6oKy, Bi)], 27 qepBH51 2014 poKy (paTH<piKOBaHa 3aKOHOM Bi,[( 16
Bepecm1
2014
poKy).
3aKoHo.n,aBCTBO
YKpai'HH.
URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ 984_0 l l/paran2820#n2820.
1.8. Yro.n,a Mi)K YKpai'HOIO i € BporreiichKHM CoI030M rrpo pea.n,MiciIO oci6 Bi.n, 18
qepBH51. 2007 poKy (paTmpiKOBaHa 3aKOHOM Big 15 cit.JH51 2008 poKy). 3aKOHO,l.(aBCTBO
YKpai'H11. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_ 85 l.
1.9. CTaTyT Pa.r:i:tt €Bpom.1 BiLJ: 5 Tpamrn 1949 p. 3aKoHo.n,aBCTBO YKpai'HH. URL:
zakon.rada.gov. ua>l aws/show/994_001.
1.10. KoHBeH[(i5I rrpo 3aXHCT rrpaB JIIOL(l1Hl1 i 0CH0B0II0JI0)KHHX CB06o.r:i: 1950 p.
3aKoHo,z:i;aBCTBO YKpai'H11. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 995 _ 004
1.11. €BporreiicbKa cou:ianbHa xapTi5I 1996 p. 3aKoHo.n,aBCTBO YKpai'H11. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_300
1.12. Ilpo pirneHH51 Pa.n,11 ttauioHaJibHoi' 6e3rreK11 i 06opoH11 YKpai'tt11 Bi.n, 6 TpaBIDI
2015 poKy «TTpo CTpaTeriIO HauioHaJihHO'i 6e3rreKH YKpai'mrn: YKa3 TTpe3H.D:eHTa
YKpai'HH Bi.n 26 TpaBH5I 2015 poKy. 3aKoHo.n,aBCTBO YKpai'H11.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/20 l 5/paran7#n7.
1.13. Ilpo cXBaneHHH CrpaTeri'i po3Bl1TKY LJ:ep)KaBHo'i rrp1mop.n,OHHoi' cny)K6tt
YKpai'Htt: po3rrop5I,z:i;)KeHH5I Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpai.HH Bi.n 23 JIHCTorra.na 2015
poKy
.M!
1189-p.
3aKotto.r:i:aBcTBO
YKpai'H11.
URL:
http://www.lmm.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248650837.
2. Ea10Ba:
2.1. IlpaBo €Bporrei1chKoro CoI03Y : HaBlf. rroci6. / B. M. EecqacTHHH, B. II.
<l>inoHoB, 0. B. <DinottoB Ta iH. ; 3a pe.z:i;. B.M. EecqacTHoro. 2-re Bl1LJ:., cTepeoT11n.
K.: 3ttaHHH, 2011. 366 c.
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