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Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Прокурорський нагляд та судовий контроль у кримінальному 

судочинстві» 

 

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Окремі 

питання навчальної дисципліни студенти опрацьовують без викладача із 

наступним контролем.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує 

повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.  

Підготовка самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 

«Прокурорський нагляд та судовий контроль у кримінальному 

судочинстві» є важливим етапом вивчення курсу та обов
’
язковим 

компонентом навчального процесу в університеті. Самостійні та 

індивідуальні роботи виконуються студентами в межах навчального процесу 

з метою закріплення і поглиблення знань з цієї диципліни, одержаних ними 

протягом аудиторного та самостійного навчання, а також їх застосування до 

комплексного вирішення конкретних фахових завдань. 

Метою підготовки самостійної та індивідуальної роботи є закріплення 

знань з відповідної теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння 

методів наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і 

літературних джерел, оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Являючи собою одну з творчих форм самостійної роботи студентів, 

самостійна та індивідуальна робота передбачає більш розгорнуте і докладне 

опанування ними знань з окремих тем курсу, закріплення раніше вивченого 

матеріалу, формування навичок роботи з літературними джерелами, 

законодавством, теоретичного і професійного мислення.  

Сутність самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Прокурорський нагляд та судовий контроль у кримінальному 

судочинстві» полягає у відпрацюванні визначених викладачем по кожній 

темі питань, основні положення яких студент законспектовує у зошиті. 

Виконана робота пред’являється викладачеві для перевірки та оцінки, а 

також врахування під час проведення підсумкового контролю. У процесі 

підготовки самостійної роботи студенти повинні провести старанний аналіз, 

систематизацію та узагальнення відповідного матеріалу, порівняти погляди 

різних авторів на обрану проблематику дослідження, висловити й 

обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих питань.  

Студент повинен зосередити увагу передусім на об’єктивному 

висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з правовими актами. 

В контексті вказаного, особливого значення набуває власний аналіз змісту 

нормативно-правових актів, їх тлумачення та застосування. Водночас слід 

досконало вивчити монографічні дослідження, журнальні статті та 

підручники, переважно видані за останні роки. У разі, коли з досліджуваної 



теми відсутня єдина точка зору, студент повинен відмітити основні з них, 

висловити критичні зауваження щодо них та додаткові аргументи на користь 

тієї чи іншої позиції. 

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в 

залікові та екзаменаційні завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1: Загальні положення діяльності органів прокуратури. 

 

1. Прокуратура в державно-правовій системі України. 

2. Принципи організації та діяльності прокуратури України. 

3. Функції та правові засади діяльності прокуратури України. 

4. Проблематика визначення поняття «прокурор». 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.15, 1.41., 

2.1-2.2, 3.4, 4.11, 4.5, 5.12. 

 

ТЕМА 2. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами 

дізнання та досудового слідства. 

  

1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами досудового розслідування. 

2. Сучасні проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами  досудового розслідування. 

3. Прокурорський нагляд за додержанням законів при повідомленні особі 

про підозру.  

4. Питання конфлікту інтересів при здійсненні прокурорського нагляду за 

додержанням прав захисника у кримінальному провадженні.  

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.3, 1.3.15, 1.3.8, 1.4.2, 2.2. 

 

ТЕМА 3: Підтримання прокурором державного обвинувачення в 

суді. 

 

1. Процесуальне положення прокурора в суді. 

2. Судова промова державного обвинувача. 

3. Апеляційна скарга прокурора на незаконний вирок суду першої 

інстанції. 

4. Відмова прокурора від обвинувачення: проблемні питання прийняття 

рішення про відмову. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.15, 1.3.8,1.4.2, 2.2. 

 



ТЕМА 4: Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах. 

                                              

1. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах - конституційна функція органів прокуратури України. 

2. Обсяг повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 

законів адміністрацією виправних і виховних колоній.  

3. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні покарань органами та установами, що не входять до системи 

Державної пенітенціарної служби України. 

4. Організаційне і методичне керівництво прокурорським наглядом за 

додержанням законів при виконанні  судових рішень у кримінальних 

справах.  

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2.1-1.2.4, 1.4.3-1.4.8, 4.5, 5.8, 

6.1. 

 

ТЕМА 5: Судовий контроль у кримінальному судочинстві. 

              

1. Поняття судового контролю у працях вітчизняних вчених.  

2. Слідчий суддя – нова процесуальна фігура в кримінальному процесі 

України. 

3. Вимоги до особи слідчого судді, порядок його призначення на посаду. 

4. Контрольно-дозвільні функції слідчого судді. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2.1-1.2.4, 1.3.1-1.3.3, 1.3.6, 

1.3.11, 1.3.16, 5.1-5.2. 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Виконана студентами самостійна робота надається викладачеві для 

перевірки. За результатами перевірки робота може бути оцінена від 1 до 15 

балів. Під час оцінки самостійної роботи викладач враховує ступінь і повноту 

відпрацювання законспектованих питань теми, обсяг використаних джерел, 

встановлені студентом проблемні питання захисної діяльності та пропоновані 

шляхи їх вирішення.  

Невиконання студентом самостійної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

Методичні рекомендації  

щодо організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни  

«Прокурорський нагляд та судовий контроль у кримінальному 

судочинстві» 

 



Індивідуальна робота є невід’ємною складовою навчального процесу в 

умовах кредитно-модульної системи навчання. Індивідуальні завдання 

покликані передусім активізувати творчу роботу студента. Індивідуально-

дослідні завдання присвячуються складним питанням, які потребують 

самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи щодо опанування 

нормативно-правових актів, навчальних та наукових джерел.  

Виконання індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд та судовий 

контроль у кримінальному судочинстві» передбачає написання реферату за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання.  

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на 

сторінках формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

8.1. Титульна сторінка. 

8.2. Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок). 

8.3. Вступ (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

8.4. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

8.5. Висновки - 1 стор. 

8.6. Список літературних джерел.  

Визначені для індивідуальної роботи питання включаються в залікові 

та екзаменаційнні завдання. 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання: 

 

ТЕМА 1: Загальні положення діяльності органів прокуратури. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Прокуратура в державно-правовій системі України. 

2. Принципи організації та діяльності прокуратури України. 

3. Функції та правові засади діяльності прокуратури України. 

4. Проблематика визначення поняття «прокурор». 

 

 



ТЕМА 2. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами 

дізнання та досудового слідства. 

 Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами досудового розслідування. 

2. Сучасні проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами  досудового розслідування. 

3. Прокурорський нагляд за додержанням законів при повідомленні 

особі про підозру.  

4. Питання конфлікту інтересів при здійсненні прокурорського 

нагляду за додержанням прав захисника у кримінальному провадженні. 

 

ТЕМА 3: Підтримання прокурором державного обвинувачення в 

суді. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату: 

1. Процесуальне положення прокурора в суді. 

2. Судова промова державного обвинувача. 

3. Апеляційна скарга прокурора на незаконний вирок суду першої 

інстанції. 

4. Відмова прокурора від обвинувачення: проблемні питання 

прийняття рішення про відмову. 

 

ТЕМА 4: Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату:                                 

1. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах - конституційна функція органів прокуратури 

України. 

2. Обсяг повноважень прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням законів адміністрацією виправних і виховних колоній.  

3. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні покарань органами та установами, що не входять до системи 

Державної пенітенціарної служби України. 

4. Організаційне і методичне керівництво прокурорським наглядом за 

додержанням законів при виконанні  судових рішень у кримінальних 

справах. 

 

ТЕМА 5: Судовий контроль у кримінальному судочинстві. 

Орієнтовні теми для підготовки реферату:                                 

1. Поняття судового контролю у працях вітчизняних вчених.  

2. Слідчий суддя – нова процесуальна фігура в кримінальному процесі 

України. 

3. Вимоги до особи слідчого судді, порядок його призначення на 

посаду. 

4. Контрольно-дозвільні функції слідчого судді. 



 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

Підготовлені студентами реферати можуть заслуховуватися та 

обговорюватися в ході відповідних занять або без доповіді перевіряються 

викладачем. Вони обов’язково оцінюються і можуть бути основою для 

подальшої наукової роботи.  

Увесь комплекс індивідуальної роботи студентів може бути оцінений 

максимально до 15 балів. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

визначаються рівнем виконання всіх вимог до написання й захисту реферату: 

визначенням проблеми й обгрунтовання її актуальності, повноти розкриття 

теми, сформульованих висновків, аналізом різних точок на проблему й 

логічності викладеної власної позиції, дотримання обсягу та зовнішнього 

оформлення тощо.  

Невиконання студентом індивідуальної роботи є підставою для його 

недопуску до перевірки підсумкового контролю знань. 

 

 

Рекомендована література 

 

Основні нормативні акти: 

 

1.1 Конституція України: зі змінами, внесеними Законом України № 2222-

IV від 8 грудня 2004 р. - К.: Велес, 2007. - 48с. 

 

1.2  Акти міжнародного права: 

1.2.1 Акти міжнародного права: Права людини (основні міжнародно-

правові документи): Збірник документів. — К., 1989. 

1.2.2 Європейські пенітенціарні правила. Рекомендація Ради Європи 

(2006)2. – «Донецький меморіал», видання друге. - Донецьк, 2010.- 32 с. 

1.2.3 Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та 

пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. — 

Амстердам-К., 1996. — 228 с 

1.2.4 Положення Конвенції проти катувань, жорстоких, нелюдських 

або принижуючих гідність людини видів поводження та покарання щодо 

захисту прав і свобод громадян в сфері правосуддя: Аналіз міжнародно-

правових стандартів у галузі поводження із звинуваченими, підсудними, 

засудженими: Навч. посіб. / Уклад. В.О. Сушко. — Одеса: Астропринт; 

ОИУМ; ОИПП, 1998. - 148 с. 



1.3 Закони: 

1.3.1 Кримінальний кодекс України: Офіційний документ. - К.: Велес, 

2006. - 151 с. 

1.3.2 Кримінально-виконавчий кодекс України: чинне законодавство зі 

змінами та допов. Станом на 1 берез. 2010 р. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 

96 с. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. 

№8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. -1984.-Додаток до №51. – Ст. 

1122 (зі змінами та доповненнями). 

1.3.3 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». - Х.: Одісей, 

2012.- 360 с. 

1.3.4 Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 

05.07.2001 №5076-VI // Голос України від 14.08.2012, №№148-149. 

1.3.5 Про виконавче провадження: Закон України. - 1999. - № 24. 

1.3.6 Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006р. №3477-IV // Відомості 

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

1.3.7 Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001// 

Відомості Верховної Ради України.-2001.- №13.-Ст.65. 

1.3.8 Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів: Закон України вiд 23.12.1993// ВВР України. - 1991.- № 11. - Ст. 50. 

1.3.9 Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон 

України від 23.06.05 // Офіц. Вісник України. - 2005. - № 29. 

1.3.10 Про застосування амністії в Україні: Закон України // Відомості 

Верховної Ради України. - 1996. - № 48. - Ст. 263. (зі змінами, внесеними 

згідно із Законом № 620/96-ВР від 19.12.96) // Відомості Верховної Ради 

України. - 1997. - № 9. - Ст. 69. 

1.3.11 Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 

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

1.3.12 Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р., №565-ХІІ // ВВР.-

1991. - №4. 



1.3.13 Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18 

лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №22. – Ст. 303. 

1.3.14 Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // 

ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 360. 

1.3.15 Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості 

Верховної Ради України. - 1991. - № 53 зі змінами станом на 14.07.2015. 

1.3.16 Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 

№2453-VI // ВВР, 2010. - №№41-42, №43, №№44-45. – Ст. 529. 

 

               1.4  Підзаконні акти: 

 

1.4.1 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і 

застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, державних та 

публічних інтересів: Затверджена наказом Генерального прокурора України 

від 19 вересня 2005 р. № 3гн. 

1.4.2 Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді 

кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення: Затверджена  

наказом Генерального прокурора України від 19.09.2005 № 5гн. 

1.4.3 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян: Затверджена наказом 

Генерального прокурора України від 26.12.2005 № 7гн. 

1.4.4 Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких 

покарань: Затверджена Наказом Державного департаменту України з питань 

виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 

№ 270/1560. 

1.4.5 Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду 

за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Затв. наказом МВС 

України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 

04.11.2003р. №1303/203. 

1.4.6 Про затвердження норм добового забезпечення продуктами 

харчування засуджених до позбавлення волі, а також осіб, які перебувають у 

слідчих ізоляторах, лікувально-трудових, профілакторіях та ізоляторах 



тимчасового утримання Міністерства внутрішніх справ України, норм заміни 

одних продуктів іншими та порядку застосування вказаних норм: Затв. 

Постановою КМ України від 16.06.1992 р. №336. 

1.4.7 Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та 

інфікованих мікобактеріями туберкульозу: Затв. Постановою КМ України від 

27.12.2001 р. №1752. 

1.4.8 Порядок забезпечення речовим майном та норм належності 

речового майна для засуджених, які відбувають покарання в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах: Затв. наказом МЮ України від 

20.02.2012 №280/5. 

1.5 Постанови, інші рішення, роз’яснення судів: 

1.5.1 Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1997 №6-зп у 

справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини 

Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 

Конституції України  (щодо права на оскарження в суді 

неправомірних дій посадової особи…). 

 

2. Підручники: 

2.1. Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні: 

Підручник / За ред. проф. Е.О. Дідоренка – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 424 с. 

2.2 Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник. – К.: Юрінком 

Інтер, 2005. – 296 с. 

2.3 Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник. – К.: Алеута; Прецедент, 

2007. – 486с.і 

 

3.Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1.1 Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина: Навч. посібник./[І.О. Ієрусалімова, І.О. Ієрусалімов, П.М. 

Павлик, Ж.В. Удовенко].-К.: Знання, 2007. - 223 с. 

1.2  Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. 

Доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: 

КНТ, 2007. – 940с.  

1.3 Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному 

процесі. Навч. посібник. – К.: Атака, 2003. – 352с. 



1.4 Суд,  правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. 

/ відпов. редактор Я. Кондратьєв. – К.: Хрінком Інтер, 2002, – 320с. 

1.5 Правоохоронна та правозахисна діяльність. Навчальний посібник. 

(Мельник М.І., Хавронюк М.І.). – К.: Атіка, 2002. – 576с.  

1.6 Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ 

щодо забезпечення прав і свобод людини: Навчальний посібник. – Д.: Юрид. 

акад. М-ва внутр. справ , 2005. – 164 с. 

1.7 Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в 

Україні.: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336с. 

1.8 Олійник А.Ю. Механізми, форми, методи та особливості 

забезпечення органами внутрішніх справ реалізації прав людини і 

громадянина: лекція / А.Ю. Олійник. –К., 1997.- -32 с. 

 

4. Монографії та інші наукові видання: 

 

1.3  Лазарева В.А. Судебная власть и уголовное судопроизводство // 

Государство и право. – 2001.– № 5. – С. 49-56. 

1.4  Пошва Б.М. Судовий контроль за дотриманням конституційних 

прав особи під час досудового розслідування кримінальної справи : практика 

та проблеми вдосконалення // Адвокат. – 2005. – № 6. – С. 37-43. 

1.5  Гуренко М.М. Теоретико-правові проблеми прав і свобод 

людини та громадянина: Монографія/ М.М. Гуренко.-Київ, 2001.-218 с. 

1.6  Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінальною 

судочинства. – Х., 2000. 

1.7  Филимонов В.А. Судебный контроль за арестом в криминальном 

процессе ФРГ // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1994. – № 3. – С. 36-44. 

1.8  Грошевий Ю.М., Марочкін І.С. Органи судової влади в Україні. 

– К., 1997. 

1.9  Маляренко В.Т., Пилипчук П.П. Межі судового контролю за 

додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування 

кримінальної справи // Право України. – 2001. – № 4. – С. 41-45. 



1.10  Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності 

органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: 

Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 448 с. 

1.11  Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами 

внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, Юридична 

академія МВС України, 2002. – 416 с. 

1.12 Кравченко Ю.Ф. Забезпечення прав та свобод людини – головний 

напрям правоохоронної діяльності в Україні // Вісник ун-ту внутрішніх 

справ. – 1999. – №9. С. 3-10. 

1.13 Миколенко А.И., Миколенко А.Н. Законы Украины: О 

прокуратуре. О милиции. Об адвокатуре. Комментарий. – Харьков: Одиссей, 

2002. – 304 с.  

4.3 Бараш Є. Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ 

виконання покарань. Дис. канд. юрид. наук. - Харків, 2006. 

4.4 Льовочкін В.А. Нормативно-правові та організаційні засади 

забезпечення реалізації  в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод 

засуджених до позбавлення волі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право» / В.А. Льовочкін.- Київ, 2002.- 20с. 

4.5 Колб О.Г. Прокурорський нагляд за додержанням кримінально-

виконавчого законодавства: Монографія /Колб О.Г., Копенюк М.І.-Луцьк: 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009.-232с. 

4.6 Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання 

злочинам. Дис. доктора юрид. наук. - К., 2007. 

 

5. Інші джерела: 

 

5.1 Карпечкін П.Ф. Критерії класифікації функцій суддів загальної 

юрисдикції. // Вісник Верховного Суду України.-2005.-№3. – С.40-43. 

5.2 Карпечкін П.Ф. Основні функції органів судової влади. // Вісник 

прокуратури. – 2003. – №1. – С.87-90. 

5.3 Збірник міжнародно-правових актів та угод з питань діяльності 

пенітенціарних установ і поводження з в’язнями// К.: «АННА-Т», 2008.-502с. 

5.4 Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-



виконавчій системі України. / В.А. Бадира, О.П. Букалов, А.П. Гель, М.В. 

Романов, І.С. Яковець; За загальною редакцією Є.Ю. Захарова. Харківська 

правозахисна група. – Харків: Права людини, 2009.- 368 с. 

5.5 Степанюк А.Ф. Принцип законности в деятельности органов и 

учреждений исполнения наказаний // Пробл. законності: Респ. міжвід. наук. 

зб. -Вип. 40 / Відпов. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 

1999.- С.172-179. 

5.6 Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи  и 

защиты: проблемы становления и перспективы развития: Монография. – 

Запорожье: ЗНУ, 2007. – 432с. 

5.7 Стецовский Ю.А. Уголовно-процессуальная деятельность 

защитника. – М.: Юрид. л-ра, 1982. – 176 с. 

5.8 Стулов О.О. Дотримання законності начальником установи 

виконання покарань і органами внутрішніх справ при притягненні до 

кримінальної відповідальності осіб, засуджених до позбавлення і обмеження 

волі /О.О.Стулов // Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов [Текст]: 

Матеріали Міжнар. наук.–прак. конф., Київ, 4 грудня 2009р. / Державний 

науково-дослідний інститут МВС України, Управління моніторингу 

дотримання прав людини в діяльності ОВС Апарату Міністра МВС України, 

Київський регіональний центр Академії правових наук, Міжнародний 

жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна». -К.: ДНДІ МВС України, 

2009. - Харків: Права людини, 2009. –С.323-330.  

5.9 Стулов О.О. Дотримання принципу законності при притягненні 

засуджених до кримінальної відповідальності/ О.О.Стулов//Наука-2009: 

теоретичні та прикладні дослідження: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, Черкаси, 23-24 квітня 2009р. - Черкаси: СУЕМ, 

2009. –С.126-127. 

5.10 Стулов О.О. Забезпечення законних прав засуджених до 

позбавлення волі при притягненні їх до кримінальної відповідальності /О.О. 

Стулов // Держава та регіони: Серія Право.-2008.-№4.- С.77-81. 

5.11 Стулов О.О. Питання реалізації конституційних прав засуджених 

на прикладі виправних колоній Запорізької області/ О.О. Стулов/ Захист прав 

людини та створення превентивних механізмів проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 



поводження та покарання в Україні: матеріали науково-практичного семінару 

8-9 вересня 2011 року. – Запоріжжя: КПУ, 2011. - С. 30-38. 

5.12 Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного 

осмислення та нормативного визначення. // Право України. – 2001. –  №5. –  

С.79-81. 

5.13 Хахуцяк О.Ю. Законний представник неповнолітнього 

обвинуваченого у кримінальному процесі // Держава і право: Вип. 31. – К., 

2006. – С.572-576. 

5.14 Чорноус Ю. Проведение допроса при участии защитника // Право 

України. – 2006. – №9. – С.81-85. 

 

6. Інтернет-ресурси: 

6.1  Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями. 

[Резолюція Економічної та Соціальної Ради ООН 663 СІ (XXIV) (995_992) 

від 31 липня 1957 року]. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua. 

6.2  Осауленко О.І. Особливості правовідносин при виконанні 

покарань у виді позбавлення волі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http//www.naiau.kitv.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2002_3/osaulenko.htm 

6.3  Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, 

затверджені Наказом Державного департаменту України з питань виконання 

покарань від 25.12.2003 року №275 // Офіційний сайт Верховної Ради України: 

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

 

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

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

Сайт нормативно-правових документів 

Кабінету Міністрів України 
www.kmu.gov.ua 

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

Офіційний сайт представництва Президента 

України 
www.prezident.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України  www.gdo.kiev.ua 

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

Офіційний сайт Вищої ради юстиції України www.vru.gov.ua 
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Офіційний cайт Третейської палати України 
www.arbitrationchamber.org.u

a 

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

Газета "Юридична практика" www.practix.com 

Дніпропетропетровський державний 

університет внутрішніх справ 
www.academyvd.dp.ua 

Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 
www.lawschool.lviv.ua 

Юридичний факультет Академії управління та 

інформаційних технологій 
www.ariu.berdyansk.net 

Юридичний факультет Київського 

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

Юридичний сайт Київського національного 

університету внутрішніх справ  
www.naiau.kiev.ua 

Освітній портал Харківського національного 

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

Бібліотека національного університету 

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

Юридичний факультет Запорізького 

державного університету 
www.lib.profi.net.ua  

Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua 

Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua 

Обговорення правових питань "LIGA 

ONLINE" 
www.liga.kiev.ua 

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

Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua 

Національна  бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського 
www.nbuv.gov.ua 

Національна Парламентська бібліотека 

України 
www.nplu.kiev.ua  

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

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

Харківська державна наукова бібліотека 

ім. В.Г. Короленка 
www.korolenko.kharkov.com 

Електронний каталог Рівненської державної 

обласної бібліотеки 
www.libr.rv.ua 

Вінницька обласна універсальна наукова 

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

Київська безплатна юридична консультація 

On-line  
www.unic.com.ua 
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