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Передмова
„Прокурорський нагляд в Україні” належить до числа навчальних дисциплін, опанування яких складає фундамент фахової підготовки правника. Без міцних знань прокурорського права та практичних навичок його застосування не можна уявити прокурора, прокурора–державного обвинувача, слідчого прокуратури тощо. Важко собі також уявити, щоб такі фахівці-правники як судді, адвокати, слідчі органів внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції, дізнавачі, котрі постійно співпрацюють з прокуратурою, не знали основ прокурорської діяльності, інакше їхня співпраця була б вельми неефективною. 
Сказане обумовлює необхідність глибоко вивчити теорію прокурорської діяльності в Україні, нормативно-правові акти, які регулюють цю діяльність, спрямовану на захист від неправомірних посягань незалежності України, її суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп та територіальних утворень; соціально-економічних, політичних, особистісних прав і свобод людини і громадянина; основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення. Не менш важливим є і набуття практичних навичок застосування набутих знань у конкретних життєвих ситуаціях. 
Програма курсу „Прокурорський нагляд в Україні” стане дороговказом студентові під час вивчення складного, але цікавого матеріалу щодо функціонування прокуратури в Україні. Вона затверджена Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету і враховує кількість годин, відведених для лекційних і практичних занять, згідно навчального плану щодо підготовки фахівців-бакалаврів за спеціальністю “Правознавство”.
Наведення у Програмі тем і трактування їх змісту здійснено адекватно змінам, що мали місце в останні роки у вітчизняному законодавстві. Враховано також трансформацію складових в ієрархії соціальних цінностей, притаманних правовій державі, що потребують першочергового захисту законом (особа, суспільство, держава). У зв’язку з цим особливо диференційовані (деталізовані) теми щодо з’ясування правозахисної функції прокуратури, а також дії правових норм, які забезпечують нагляд за законністю правових актів та виконанням законів.
Поряд з цим у Програмі курсу наведено широкий спектр спеціальної літератури, різноманітних нормативно-правових актів, наказів Генерального прокурора України, що стосуються питань зміцнення законності і правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян, підвищення ефективності діяльності прокуратури в Україні. Ознайомлення з ними сприятиме кращому вивченню навчальної програми, дозволить правильно визначити місце і роль прокуратури у системі державних органів та об’єм вирішуваних нею завдань та в подальшому сприятиме випускникам факультету – майбутнім працівникам прокуратури, ефективно виконувати покладені на неї завдання і функції.
На юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка курс „Прокурорський нагляд в Україні” читається для студентів 4 курсу денної форми навчання у 8-му семестрі, а для студентів 5 курсу заочної форми навчання у 9-му і 10-му семестрі. Завершується курс складанням іспиту.

Тематичний план
№
п/п
Назва теми
Всього
аудиторних
годин
Лекцій
Практичних
1
Суть, завдання і система прокурорського нагляду в Україні
3
1
2
2
Принципи організації і діяльності та функції прокуратури України. Правові засоби прокурорської діяльності.
3
1
2
3
Система прокуратури та організація 
її роботи
3
1
2
4
Кадри органів прокуратури. Матеріальний та соціальний захист працівників прокуратури.
3
1
2
5
Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами
6
2
4
6
Досудове слідство органами прокуратури
3
1
2
7
Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді
4
2
2
8
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство
6
2
4
9
Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю
3
1
2
10
Нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 
4
2
2
11
Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави у суді у випадках, визначених законом
4
2
2
12
Організація роботи прокуратури в галузі міжнародного співробітництва та правової допомоги
3
1
2
13
Порівняльний аналіз законодавства про прокуратуру та особливості її функціонування в інших державах
3
1
2
Примітка: навчальним планом передбачено складення студентами двох модулів: з загальної частини прокурорського нагляду (теми 1-4) та особливої частини (теми 5-11) як проміжної форми звітності.

Тема 1.	Суть, завдання і система 
прокурорського нагляду в Україні
Поняття прокурорського нагляду. Прокурорський нагляд як діяльність. Ціль і завдання прокурорського нагляду. Прокурорський нагляд як наука та навчальна дисципліна. Предмет і система курсу „Прокурорський нагляд в Україні”. 
Історія розвитку та перспективи прокуратури України. Прокуратура України до 1917 року, за часів УНР, Гетьманату, Директорії, за часів СРСР та на сучасному етапі.
Прокурорський нагляд та контрольно-наглядові повноваження інших державних органів. Відомчий і позавідомчий контроль.
Роль і місце прокуратури в системі органів влади України.
Правові основи (законодавство) організації та діяльності прокуратури.
Співвідношення прокурорського нагляду з іншими галузями права та навчальними дисциплінами. Основні поняття і категорії прокурорського нагляду.
Тема 2.	Принципи організації і діяльності 
та функції прокуратури України. Правові засоби прокурорської діяльності.
Поняття, ознаки і система принципів організації і діяльності прокуратури України. Класифікація принципів.
Принцип законності діяльності прокуратури. Принцип рівності у захисті прокуратурою прав та інтересів всіх суб’єктів незалежно від демографічних, антропологічних, соціальних та інших ознак. Гласність прокурорської діяльності. Публічність (офіційність) прокурорської діяльності. Єдність і централізація прокуратури. Єдиноначальництво і колегіальність у прокуратурі. Незалежність прокуратури. Правові гарантії незалежності прокуратури та її працівників. Принцип деполітизації прокуратури та її працівників. Принцип заборони сумісництва у трудовій діяльності працівникам органів прокуратури.
Поняття та система функцій прокуратури. Види функцій. Перехідні функції. Загальна характеристика функцій прокуратури: їх розвиток та перспективи.
Поняття правових засобів прокурорської діяльності та їх класифікація.
Правові засоби прокурорської діяльності за допомогою яких виявляють порушення законів, причини та умови, що їм сприяють; спрямовані на усунення порушень законів та обставин, що їм сприяли; спрямовані на притягнення порушників законів до юридичної відповідальності; що мають за мету забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної правопорушенням; що спрямовані на попередження правопорушень.
Правові засоби зобов’язуючого, зупиняючого та розпорядчого характеру.
Форма правових засобів прокурорської діяльності. Дії та акти прокурорської діяльності. Вимоги щодо актів прокурорської діяльності.
Тема 3.	Система прокуратури та організація її роботи
Загальна характеристика системи прокуратури України. Територіальні прокуратури і спеціалізовані прокуратури. Військові прокуратури. Транспортні прокуратури. Природоохоронні прокуратури. Прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Структура прокуратур України: Генеральної прокуратури, обласних та до них прирівняних, районних, міських та до них прирівняних. Слідчі прокуратур.
Поняття організації роботи прокуратури та її структура. Розподіл обов’язків між працівниками прокуратур. Планування роботи у прокуратурі. Контроль і аналіз роботи у прокуратурі. Повноваження генерального прокурора та прокурорів областей. Облік, звітність і законодавчо-систематизаційна робота в органах прокуратури.
Тема 4.	Кадри органів прокуратури. Матеріальний 
та соціальний захист 
працівників прокуратури
Вимоги, яким повинні відповідати прокурори та слідчі органів прокуратури. Порядок призначення прокурорсько-слідчих працівників. 
Атестація прокурорсько-слідчих працівників. Поняття, мета та строки атестації. Атестаційні комісії. Атестаційні документи. Порядок атестації та рішення, які приймаються за результатом атестації.
Класні чини працівників прокуратури. Порядок присвоєння класних чинів.
Дисципліна праці у прокуратурі. Заохочення до працівників прокуратури. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури: підстави, види стягнень, порядок їх застосування.
Матеріальне забезпечення працівників прокуратури. Правовий захист працівників прокуратури. Соціальний захист працівників прокуратури.
Тема 5.	Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням 
законів з цих питань органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими особами
Суть і завдання нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (за додержанням прав і свобод людини і громадянина та публічних інтересів). Об’єкт, предмет і межі нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та публічних інтересів. Види нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та публічних інтересів.
Організація роботи з нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та публічних інтересів. Методика прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та публічних інтересів. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та публічних інтересів. Прокурорська перевірка та її види. Приводи і підстави для проведення прокурорської перевірки.
Окремі методики прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та публічних інтересів. Методика прокурорського нагляду за виконанням законів у сфері захисту прав і свобод громадян. Робота з зверненнями громадян. Ініціативна перевірка.
Методика проведення прокурорських перевірок додержання законодавства про охорону власності. Приводи і підстави перевірки. Проведення перевірки.
Методика прокурорського нагляду за додержанням податкового законодавства. Приводи і підстави перевірки. Проведення перевірки.
Особливості прокурорських перевірок додержання і застосування екологічного законодавства. Особливості прокурорських перевірок законності правових актів.
Тема 6.	Досудове слідство органами прокуратури
Поняття і значення функції досудового слідства прокуратури. Роль досудового слідства у кримінальному переслідуванні. Зміст досудового слідства у прокуратурі. Особливості підслідності слідчим прокуратури. Процесуальний статус слідчого прокуратури. Основні процесуальні рішення слідчого прокуратури. Завершення досудового слідства слідчим прокуратури.
Тема 7.	Підтримання прокурором 
державного обвинувачення в суді
Поняття підтримання державного обвинувачення в суді як функції прокуратури. Організація роботи прокуратури з підтримання державного обвинувачення в суді. Повноваження прокурора у судовому розгляді кримінальних справ з підтримання обвинувачення. 
Етапи діяльності прокурора у розгляді кримінальних справ судом першої інстанції з підтримання обвинувачення. Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді: методика вивчення кримінальних справ, техніка конспектування справи. Участь прокурора в попередньому розгляді справи суддею та у підготовчій частині судового розгляду.
Участь прокурора у судовому слідстві. Прокурорська методика дослідження доказів у суді. Особливості участі прокурора в окремих судових діях.
Участь прокурора у судових дебатах. Зміст і структура промови прокурора в судових дебатах. Методика виступу прокурора у судових дебатах. Репліка прокурора.
Відмова прокурора від підтримання обвинувачення та її правові наслідки. Підстави та порядок відмови прокурора від обвинувачення.
Участь прокурора у стадіях щодо перевірки вироків, ухвал і постанов суду. Особливості підтримання прокурором державного обвинувачення під час перегляду кримінальних справ в апеляційному порядку. Особливості підтримання прокурором державного обвинувачення під час перегляду кримінальних справ у касаційному порядку. Особливості участі прокурора у перегляді кримінальних справ у порядку виключного провадження.
Тема 8.	Нагляд за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство
Суть і значення функції нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство.
Об’єкт і галузева приналежність прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Предмет, межі і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження прокурора із здійснення нагляду за оперативно-розшуковими органами та суб’єкти нагляду. Організація і проведення перевірок додержання законів оперативно-розшуковими органами.
Об’єкти і галузева приналежність прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства. Повноваження прокурора у процесі здійснення нагляду за органами дізнання та досудового слідства. Правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.
Методика прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства. Прокурорський нагляд за додержанням органами дізнання і досудового слідства вимог закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочини. Прокурорський нагляд за дотриманням органами дізнання та досудового слідства строків розслідування. Прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування затримання. Прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування взяття під варту. Прокурорський нагляд за законністю притягнення як обвинуваченого органами досудового розслідування. Прокурорський нагляд за забезпеченням додержання вимог закону щодо участі захисника на досудових стадіях провадження у кримінальних справах.
Нагляд прокурора за законністю закінчення досудового слідства. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком. Рішення прокурора у справі з обвинувальним висновком.
Тема 9.	Координація прокуратурою діяльності 
правоохоронних органів у боротьбі 
зі злочинністю
Сутність і значення функції координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Мета і завдання координації. Історія становлення та розвитку функції координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
Правові та організаційні форми координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
Напрями координації прокуратурою діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Принципи координаційної діяльності прокуратури України.
Організація та здійснення прокуратурою координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Організація роботи та функціонування координаційної наради та інших форм координаційної діяльності прокуратури України.
Тема 10.	Нагляд за додержанням законів 
під час виконання судових рішень 
у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
Суть та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах. Предмет та об’єкти прокурорського нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах.
Організація і методика прокурорського нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справ. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення та обмеження волі.
Організація і методика прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань у вигляді штрафу та конфіскації майна. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, а також у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Прокурорський нагляд за додержанням встановленого порядку відбування громадських робіт. Прокурорський нагляд за додержанням встановленого порядку відбування виправних робіт. 
Прокурорський нагляд за додержанням законів при здійсненні контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання. Прокурорський нагляд за додержанням законів при звільненні засуджених від відбування покарання.
Прокурорський нагляд за законністю застосування примусових заходів медичного і виховного характеру.
Тема 11.	Представництво прокуратурою 
інтересів громадян або держави у суді 
у випадках, визначених законом
Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Приводи, підстави і форми представництва.
Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ (подання позову, участь у розгляді справи тощо). Участь прокурора у стадіях щодо перевірки рішень і ухвал суду в цивільних справах.
Зміст представництва інтересів держави у розгляді судами господарських справ (подання позову, участь у розгляді справи тощо). Участь прокурора у стадіях щодо перевірки рішень господарських судів.
Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами адміністративних справ (подання позову, участь у розгляді справи тощо). Участь прокурора у стадіях щодо перевірки рішень і ухвал суду в адміністративних справах.
Тема 12.	Організація роботи прокуратури 
в галузі міжнародного співробітництва 
та правової допомоги 
Поняття міжнародного співробітництва і правової допомоги у роботі органів прокуратури України.
Основні напрями міжнародного співробітництва і правової допомоги у роботі органів прокуратури України. Форми міжнародного співробітництва і правової допомоги у роботі органів прокуратури України.
Організація і здійснення діяльності органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги з питань кримінального судочинства.
Тема 13.	Порівняльний аналіз законодавства 
про прокуратуру та особливості 
її функціонування в інших державах
Прокуратура в Україні та закордоном. Моделі прокуратури в сучасному світі. Мета (призначення) прокуратур зарубіжних держав. Функціональні моделі прокуратур зарубіжних держав. Характеристика основних (типових) функцій прокуратур зарубіжних держав.
Характеристика прокуратур окремих держав. Прокуратури американських держав (США, Бразилія). Прокуратури європейських держав (Франція, Іспанія, ФРН). Прокуратури держав Балтії (Литва, Латвія, Естонія).

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ТА ЛІТЕРАТУРА
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Закон “Про попереднє ув’язнення” від 30 червня 1993 р. (із змінами і доповненнями).
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Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993р. (із змінами і доповненнями). 
Закон України “Про державний кордон України” від 4 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями). 
Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 р. (із змінами і доповненнями). 
Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. (із змінами і доповненнями).
	Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993р. (із змінами і доповненнями). Ст. ст. 6, 9,10 та ін.
	Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16 грудня 1993 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4 лютого 1994 р. (із змінами і доповненнями).
	Закон України “Про прикордонні війська України” від 4 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями). 
	Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993р. (із змінами і доповненнями).
Закон України “Про судоустрій України” (із змінами і доповненнями).
	Дисциплінарний статут прокуратури України. Затверджений постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року.
	Указ президента України „Про деякі питання організації діяльності ради національної безпеки і оборони” від 8 лютого 2005р. №208/2005.
	Інструкція про роботу лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту України з питань виконання покарань. Затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 17 квітня 1999 р.
	Інструкція з діловодства в органах прокуратури України, затверджена наказом Генерального прокурора № 90 від 28 грудня 2002 р.
Наказ Генерального прокурора України № 6/1гн від 15.04.2004 Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх. 
Наказ Генерального прокурора України № 32/12-ок від 16.03.2004 Про введення в дію нових форм статистичних звітів про роботу органів досудового слідства і затвердження Інструкції до цієї звітності. 
Наказ Генерального прокурора України № 39/12 окв від 02.04.2004 Про затвердження і введення в дію Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора та форм такого обліку. 
Наказ Генерального прокурора України № 10гн від 07.05.2004 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері боротьби з корупцією. 
Наказ Генерального прокурора України № 499ц від 24.01.2005 Щодо призначення працівників на керівні посади органів прокуратури Україні.
Наказ Генерального прокурора України N20 від 31.03.2005 Про затвердження і введення в дію Інструкції про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора та форм такого обліку. 
Наказ Генерального прокурора України № 21 від 06.04.2005 Про затвердження Положення про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України. 
Наказ Генерального прокурора України № 1/2 від 26.08.2005 Про розмежування повноважень прокуратур міст і районів у містах з районним поділом. 
Наказ Генерального прокурора України № 2958ц від 12.09.2005 Про затвердження Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України № 1 від 19.09.2005 Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України. 
Наказ Генерального прокурора України № 3/3гн від 19.09.2005 Про сферу та особливості організації діяльності органів прокуратури на транспорті. 
Наказ Генерального прокурора України № 3гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, державних та публічних інтересів (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України № 4/1гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України № 4/2гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. 
Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19.09.2005 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України № 5гн від 19.09.2005 Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення.
Наказ Генерального прокурора України № 53 від 30.09.2005 Про затвердження Регламенту Генеральної прокуратури України. 
Наказ Генерального прокурора України № 1/3гн від 26.12.2005 Про організацію роботи з питань первинного обліку, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду за обліком злочинів. 
Наказ Генерального прокурора України № 7гн від 26.12.2005 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 (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України № 8гн від 26.12.2005 Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги. 
Наказ Генерального прокурора України № 9гн від 28.12.2005 Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.
Наказ Генерального прокурора України № 2гн від 20.01.2006 Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України.
Наказ Генерального прокурора України № 1/4гн від 24.01.2006 Про затвердження Положення про організацію співпраці Генеральної прокуратури України з Верховною Радою України.
Наказ Генерального прокурора України № 4/4гн від 08.06.2006 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами Державної митної служби та Державної прикордонної служби України (із змінами і доповненнями).
Наказ Генерального прокурора України № 11гн від 14.07.2006 Про організацію роботи органів прокуратури України з реалізації принципу гласності. 
	Наказ Генерального прокурора України № 45/551/223 від 14.09.2006 Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства та прокуратури щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість. 
	Наказ Генерального прокурора України № 6гн від 29.11.2006 Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень. 
Наказ Генерального прокурора України № 3068ц від 19.12.2006 Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури України.
	Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Затверджене указом президента від 31 липня 1998 р. (із змінами і доповненнями).
	Положення про класні чини працівників органів прокуратури України. Затверджене постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року.
	Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Схвалене Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України 17 липня 2000 року.
	Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Затверджене Указом Президії Верховної ради СРСР від 13 липня 1976 р.
Положення про прокуратуру Союзу РСР, затверджене Постановою ЦВК і РНК СРСР від 17 грудня 1933. СЗ СРСР. 1934. № 1. Ст. 2-а, 2-б.
Положення про прокурорський нагляд в СРСР, затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР 24 травня 1955 р. ВВС СССР 1955. № 9. ст. 222.
Положення про судоустрій УРСР, введене в дію постановою 3 сесії ВУЦВК від 23 жовтня 1925 р. СУ УРСР. 1925. № 85. Ст. 624.
Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 №275.
Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Указ Президента України від 12 лютого 2000 року № 229/2000. (із змінами і доповненнями).
	Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Постанова Кабінету міністрів України від 19 березня 2006 р. № 268. (із змінами і доповненнями).
	Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 17 січня 1995 року № о2-5/20.
Про деякі питання участі прокурора в арбітражному процесі. Лист Вищого арбітражного суду України від 8 серпня 1996 року № о1–8/294.
Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Указ Президента України від 31 грудня 1999 року № 1659 /99.
Про розміри надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини. Указ Президента України від 16 квітня 1999 – 386/99. (із змінами і доповненнями).
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 року № 3 – рп/99 (Справа № 1– 1/99).
Тимчасове положення про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Затверджено Указом Президента України від 31 грудня 1999 року № 1659 /99.
ІІ. Рекомендована спеціальна література
1. Спеціальна література до всіх або більшості тем
Басков В.И. Курс прокурорского надзора. – М., 1998.
Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. – Л., 1990.
Довідник прокурора: законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської діяльності /Довід.видання. – Упоряд. Є.П. Бурдоль та ін. – К., 2003.
Збірник прокурорсько-судової практики /Довід.видання. – Упоряд. С.М. Бурдейний та ін. – К., 2003.
Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста (району) по виконанню функцій, визначених конституцією України. – Х., 2004.
Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А.. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів / За ред. проф. В.Т. Нора – К., 2004.
Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – Одеса, 2002. 
Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник // за редакцією Е.О. Дідоренка. – К., 2005.
	Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорный процесс. Учебное пособие. – Тверь, 1997.
	Маляров М.П. Прокурорский надзор в СССР. – М., 1966.
Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право. Проблемы правового регулирования. Монография. – СПб., 1991.
	Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник. – К., 2005.
	Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. – Донецьк, 2001.
Мычко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. – Донецк, 1999. 
Настольная книга прокурора. Колектив авторов.- М., 2002. 
Петуховский А.А. Прокурорский надзор. Учебное пособие. – М., 1998.
Півненко В.П. Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. – Харків, 2005.
Потебенько М.О. Пошук істини: спогади Генерального прокурора. – К.,2000.
Прокурорский надзор в СССР. Учебник / Под ред. Б.А. Галкина. – М., 1982.
	Прокурорский надзор: Учебник для вузов // Под ред. Г.П. Химичевой. – М., 2001.
	Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студентів юрид. Спеціальностей вищих навч. закладів. / І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой та ін. За ред. проф. І.Є. Марочкіна, П.М. Каркача. – Х., 2005.
	Российский прокурорский надзор. Учебник // Под ред. А.Я. Сухарева. – М., 2001.
	Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. Монография. – М., 1997.
Сухонос В.В. Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність: Монографія.- Суми, 2004. 
Сухонос В.В., Лакизюк В.П., Грицаєнко Л.Р., Руденко М.В. Прокуратура України: Академічний курс: Підручник / За заг. ред. В.В. Сухоноса. – Суми, 2005. 
Шумський П.І. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів.– К., 1998р. 
Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика: Монографія. – К., 2001.
2. Спеціальна література до окремих тем
Тема 1. Суть, завдання і система прокурорського нагляду в Україні
Бандурко М. Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю і нагляду в сфері управління // Право України. – 1996. – № 9.
Бандурко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду // Право України. – 1997. – № 5.
Веретенников В.И. Очерк истории генерал-прокуратуры в России до Екатерининского времени. – Харьков, 1915.
	Грибовский В.М. Высший суд и надзор в России в первую половину царствования императрицы Екатерины Второй. Историко-юридическое исследование. – СПб., 1901.
Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2007. №1.
Давиденко Л. Прокурорська влада – міф чи реальність // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №7.
Давиденко Л., Каркач П. Теоретичні підстави виміру ефективності прокурорської діяльності // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №10.
Долежан В., Косюта М. Конституційна реформа і функції прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №12.
Йоффе М.А. Чи займе прокуратура належне місце в системі державної влади // Право України. – 1995. – № 3.
Клочков В. Джерела створення прокуратури // Право України. – 2001. – №7.
Клочков В.Г. Історія прокуратури України: Монографія. – К., 2004.
Козлов Г.Т. Розподіл влад і прокурорський нагляд. Зб.: Прокурорський нагляд в суверенній Україні. – К., 1991.
	Концепція реформування прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2003. – №7.
	Косюта М. Взаємозв’язки у діяльності прокуратури та Конституційного Суду України: проблеми і перспективи // Право України. – 2002. – №6.
Кривобок В. Актуальні питання визначення статусу прокуратури України в умовах перехідного періоду // Право України. – 2000. – №10.
Лакизюк В., Михайленко О. Прокуратура України: витоки, розвиток, персоналії // Вісник прокуратури. – 2000. – №2.
Лобач В. Значення конституційної реформи для органів прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №12.
Малюга В. Взаємовідносини прокуратури з іншими органами держави // Право України. – 2002. – №12.
Мамедов Г. Щодо оптимального варіанту закріплення функцій прокуратури // Вісник прокуратури. – 2007. №2.
Медведько О. Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи // Вісник прокуратури. – 2006. – №10.
Михайленко О. Проблеми реформування прокуратури України // Право України. – 1998. – №1. 
Мичко М. Реформування прокуратури: проблеми і перспективи // Право України. – 1999. – №3.
Мичко М. Щодо взаємодії прокуратури із судовою владою // Право України. - 1999. – №12.
	Мінюков П. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчим // Право України. – 1999. – №1.
Никифора М. Фінансова прокуратура Буковини у 1867–1918 рр. // Право України. – 2001. – №1.
	Півненко В. Головна складова теоретичних основ правозахисного потенціалу прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – №12.
Попович Є. Щодо визначення мети та завдань органів прокуратури // Вісник прокуратури. – 2007. №2.
	Рудейчук В. До питання про прокурорську владу // Вісник прокуратури. – 2003. – №12.
	Свербигуз В. Старосвітське панство – Варшава, 1999.
	Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України. – 2000. – №6.
	Тарасенко Ф.Г. Суд и прокуратура СССР. Курс лекций (специализированный). – К., 1976.
Тарунич С. Становлення і розвиток прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9.
Шумський В.П. Прокуратура – її місце та роль в державі // Право України. – 1997. – №8.
Шумський В.П. Завдання органів прокуратури, що випливають з положень нової Конституції України // Право України. – 1998. – № 1.
Тема 2. Принципи організації і діяльності та функції прокуратури України. 
Правові засоби прокурорської діяльності.
Вернидубов І. Новації у повноваженнях прокурора під час здійснення кримінального судочинства // Право України. – 1997. – № 1.
Давиденко Л. Роль прокурора у виявленні та усуненні причин і умов вчинення злочинів // Право України. – 1992. – №8.
Давиденко Л. Функції прокуратури згідно з новою Конституцією України // Право України. – 1997. – №6.
Давиденко Я. Роль прокурора у виявленні та усуненні причин і умов вчинення злочинів // Право України. – 1992 – № 8.
	Зеленецкий В.С. Функциональная структура прокурорской деятельности. – Харьков, 1978.
	Задніпровський О. Права прокурора в світлі нової Конституції України // Право України. – 1997. – № 1.
Корж В. Застосування на практиці принципу рівності громадян перед законом // Право України. – 1999. – №4.
Малюга В. Формування принципів організації та діяльності прокуратури в період з найдавніших часів до 20 ст. // Право України. – 2001. – №10.
	Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К., 2001.
	Мамедов Г. Поняття функцій прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №3. – С.76-81.
	Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. – Донецьк, 2001.
	Мичко М., Голова Н. Про основні принципи організації прокуратури // Право України. – 2000. – №12.
Образцы актов прокурорского надзора. – М., 1980.
Омельченко Г. Прокурор як суб’єкт перевірки законності та обґрунтованості судової постанови в кримінальному судочинстві України // Право України. – 1999 – № 4.
	Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Акти прокуратури: підготовка і внесення. – Одеса, 2003.
	Попович Є. Суть і ознаки принципів організації та діяльності прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – №9.
Пособие для прокурорских работников. – М., 1991. Ч. 1.
Руденко М. Прокуратура у світлі реалізації положень Конституції України // Право України. – 1996. – №1.
Руденко М. Розширення гласності – одна з умов ефективності прокурорського нагляду // Радянське право. – 1990. – № 3.
Тема 3. Система прокуратури та організація її роботи
Бабков В. Поняття і структура організаційно-контрольних правовідносин в прокуратурі // Право України. – 1996. – № 8.
Бабкова В., Шандула О. Щодо ефективності контрольної діяльності в органах прокуратури // Право України. – 2001. – №4.
Бандурко О. Прокуратура: думки про її реорганізацію // Право України. – 1995. 
– №8.
	Богуцький П. Військова прокуратура у системі прокуратури України. Перспективи, шляхи реформування // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №3.
	Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Проблемы централизации в руководстве органами прокуратуры // Государство и право. – 1995. – № 7.
Добровольская Т.Н. и др. Как устроены суд и прокуратура в СССР (пособие для слушателей). – М., 1978.
Зархін В. Правовий статус військових прокуратур в Україні // Вісник прокуратури. – 2003. – №5.
Клочков В.В. Деятельность прокуратуры: типология, классификация // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. – М., 1995.
Клочков В.В. и др. О специализированных органах прокуратуры Российской Федерации // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. – М., 1995.
Козлов А.Ф. Компетенция прокуратуры и организация ее работы. Учебное пособие. – Свердловск, 1983.
Корж В. Реформирование органов прокуратуры Украины: проблемы законодательства и практики // Законность. – 1998. – № 11.
Мельников Н.В. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры в России. – М., 2000.
Мичко М.І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області: Монографія. – Донецьк, 2000.
Мичко М. Про розмежування компетенції між вищестоящими і нижчестоящими органами прокуратури // Право України. – 2000. – №10.
Мудров А. Створивши асоціацію прокурорів прагнемо... // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №6. 
	Организация суда и прокуратуры в СССР. – М., 1967.
Работа с органами прокуратуры. – М., 1996.
Розенфельд В.Г., Фролов А.В. О функциях и организации деятельности прокуратуры // Журнал российского права. – 1999. – № 2.
Рохлин В. Проблемы развития прокуратуры: взгляд науки // Законность. – 2000. – № 6.
Руденко Н. Специализация прокуратуры в Украине // Законность. – 2000. – №1.
Скуратов Ю. Полномочия прокуратуры во взаимоотношениях с судебной системой // Российская юстиция. – 1999 – №3.
Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. Монография. – М., 1997.
Смирнова Н.Н. Военная прокуратура. Организация и функции. – СПб., 1998.
Сухарев А.Я. Историческая судьба прокуратуры. – М., 2000.
Якимчук М. Управління в органах прокуратури України: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2002. – №5.
Тема 4. Кадри органів прокуратури. 
Матеріальний та соціальний захист працівників прокуратури. 
Бандурко О. Прокуратура: думки про її реорганізацію // Право України. – 1995. – № 8.
	Ківалов С. Шляхи зміцнення кадрового потенціалу прокуратури // Вісник прокуратури. – 2007. №3.
Остапчук В. Деякі аспекти професійного добору кадрів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №1. 
Остапчук В. Зміцнення професіоналізму прокурора // Вісник прокуратури. – 2007. №3. 
Пастухов В. Прийняття на роботу прокурорсько-слідчих працівників // Вісник прокуратури. – 2006. – №10. 
Сухонос В. Залежність службової кар’єри від оцінки рівня професійної діяльності кадрів прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №7.
Сухонос В. Проблеми атестації прокурорських працівників // Право України. – 1998. – № 1.
Сухонос В.В. Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність. Монографія. – Суми: ВДТ “Універсальна книга”, 2004. – Гл.5.2.
Фенога Н. Кадрове забезпечення органів прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №5.
Якимчук М. Правові засади незалежності прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №2. 
Тема 5. Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 
додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.
Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. – №11.
	Бабенко В.І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. – К., 2005.
	Бережкий А.В., Долежан В.В. Акты прокурора по общему надзору: учебное пособие. – Харьков, 1983.
	Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору: вопрсы общей методики. – М., 1974.
	Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7.
Винокуров Л.Ю., Виноградов В.П. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране природной среды. – М., 1996.
Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади в системі органів влади // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №6. 
Давиденко Л., Черв’якова О., Марочкін І. Загальний нагляд прокуратури: минуле, сучасне, майбутнє // Право України. – 1996 – №10.
Корнякова Т. Трансформація та значення функції нагляду за додержанням прав і свобод громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. 
Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002.
	Красноокий О. Встановлення правопорушень при здійсненні нагляду за додержанням та застосуванням законів з питань прав громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №11. 
Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду // Право України. – 1998 – №3.
Мичко М. До питання про загально-наглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – №4.
Прокурорский надзор за законностью административной деятельности органов внутренних дел на транспорте. Методическое пособие // Под ред. А.С. Шефаростова. – М., 2001.
	Радейчук В. Суть прокурорського нагляду // Вісник прокуратури – 2003. – №4. 
	Рохлин В.И., Стуканов А.П. Прокурорский надзор за соблюдением законности по делам об административных правонарушениях. Учебное пособие. – СПб., 1997.
	Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду // Право України. – 1997 – №5.
Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України. – 2002. – №6.
Руденко М., Стось С. Концептуальна сутність прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №2. 
Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері поводження з відходами // Право України. – 1999. – №1.
Стуканов А.П. Прокурорский надзор за исполнением законов органами административной юрисдикции. – СПб., 2000.
Суботін Є., Черв’якова О. Від загального нагляду до представництва інтересів громадян та держави в суді // Право України. – 1998 – №5.
Черв’якова О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органи місцевого самоврядування // Право України. – 1999.–№1.
Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. Учебное пособие. – М., 1999.
	Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури – 2006. – №9. 
	Шумський П. Досвід наглядної діяльності прокуратури за додержанням законодавства // Право України. – 1991. – № 1.
	Шумський П. Роль прокуратури в захисті прав людини // Право України. – 1997 – №3.
Тема 6. Досудове слідство органами прокуратури
Викторов Б.А. Общие условия предварительного расследования. – М., 1971.
Власов В.И. Расследование преступлений: проблемы качества. – Саратов, 1988.
	Горбачов В. Підслідність кримінальних справ // Вісник прокуратури. – 2003. – №11.
	Зеленецкий В.С. Функциональная структура прокурорской деятельности. Учебное пособие. – Харьков, 1978.
Зинатуллин З.З. и др.. Подследственность уголовных дел. - Казань, 1986.
Клименко В. Взаємодія органів дізнання зі слідчими військових прокуратур при провадженні розслідування // Право України. – 2000. №3.
Михайлов А.И. Отдельные поручения следователя. – М., 1971.
Реформування досудового слідства в органах прокуратури // Вісник прокуратури. – 2003. – №5.
Скаредов Г.И. Участие прокурора в следственных действиях. – М., 1987.
Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово, 1997.
Шимановский В.В. Общие условия производства предварительного следствия. – Л., 1983.
Тема 7. Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді
Алексеев Н.С., Макарова З.В Ораторское искусство в суде. – Л., 1989.
Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе. – Харьков, 1974.
Ароцкер Л.Е. Применение государственным обвинителем тактических приемов и методов советской криминалистики // Поддержание государственного обвинения в суде. – М., 1970.
Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел. – М., 1980.
Бурдейний С.М., Хруслова Л.А. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ у суді першої інстанції – Київ, 2005. 
Вернидубов І. Новації в повноваженнях прокурора під час здійснення кримінального судочинства // Право України. – 1997. – № 1.
Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України // Право України. – 1998. – № 4.
Вернидубов І. Правові наслідки відмови прокурора від обвинувачення // Право України. – 1995. – №5-6.
	Вернидубов І. Про деякі шляхи вдосконалення державного звинувачення // Радянське право. – 1990. – № 5.
Дадерко Л. Зміст і структура обвинувальної промови прокурора // Право України. – 2002. – №12.
	Державне обвинувачення: довідник з питань організації роботи з підтримання державного обвинувачення в судах /Довід. видання. – Упоряд.: С.М.Бурдейний та ін. – К., 2003.
	Долежан В., Полянський Ю. Вимоги до прокурорів обвинувачів у світлі рекомендацій Ради Європи // Вісник прокуратури. – 2003. – №12.
Драговоз В. Взаємодія суду та прокуратури у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2006. – №8. 
	Збірник промов державних обвинувачів / Методичне видання. – Упоряд.: В.П.Лобач, С.М.Бурдейний, Н.В.Сіліна, В.А.Калита, відповідальний редактор В.В.Кудрявцев. – К.,2005. 
Зеленецкий В. С. Отказ прокурора от государственного обвинения: Учебн. пособие. –Харьков, 1979.
Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979.
Зеленецкий В.С. Процессуальные последствия отказа прокурора от государственного обвинения // Проблемы правоведения. – К., 1977. – Вып. 35.
Зозулинский А.Б. Задачи, полномочия, формы и методы деятельности государственного обвинения. – Харьков, 1983.
Корж В. Актуальні питання подальшого реформування органів прокуратури // Право України. – 1998. – № 5.
	Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення в суді // Право України. – 2001. – №8.
	Крюков В.Ф. Отказ прокурора от государственного обвинения: Монография. – Курск, 1998.
	Кудрявцев П.И. Прокурор в суде первой инстанции // Социалистическая законность. – 1970. – №7.
	Курочкина Л.А. Обеспечение прокурором прав учасников судебного разбирательства уголовных дел. – М., 2004.
	Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. – К., 1981.
Лобач В.Державне обвинувачення у світлі міжнародних стандартів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №5.
Маляренко В. Т., Вернидубов І. В. Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4. 
Маляренко В. Т., Вернидубов І. В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К., 2001. 
Маляренко В.Т., Вернидубов В.І. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення. – К.: Юрінком Інтер., 2001.
Матієк С. Наслідки відмови прокурора від обвинувачення // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2.
	Молдован В.В. Моральні засади діяльності прокурора // Сучасні проблеми держави та права. – К., 1990.
Омеляненко Г. Прокурор, як суб'єкт перевірки законності та обґрунтованості судової постанова в кримінальному судочинстві // Право України. – 1999. – №4.
Остапчук В., Хруслова Л. Державне обвинувачення з практичного погляду // Вісник прокуратури. – 2003. – №12.
	Павлишин А. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення у суді // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №2.
Побегайло Г.Д. Судебные прения в советском уголовном процессе. – М., 1982.
Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу // Право України. – 2002. – №2.
Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. – М., 1971. 
Садовский И.М. Судебная речь прокурора // Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – М., 1978.
Сборник речей государственных обвинителей. – К., 1991.
	Сухонос В. Щодо становлення органів обвинувачення // Право України. – 2001. – №5.
	Трофименко В. // Деякі особливості відмови прокурора від обвинувачення. – Вісник прокуратури. – 2003. - № 7. 
Шибіко В.П. Повага до суду як обов’язок учасників судового розгляду кримінальної справи // Сучасні проблеми держави та права. – К., 1990.
Тема 8. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство
Арсеньєв М.И. и др.. Прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на предупреждение краж личного имущества граждан.– М., 1990.
	Бакаев Д.М. Надзор прокурора района за расследованием уголовных дел. – М., 1979.
	Давиденко Л. Роль прокурора у виявленні та усуненні причин і умов вчинення злочинів // Право України. – 1992. – № 8.
Жогин Н. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. – М., 1968.
	Зеленецкий В.С., Козьяков И.Н. Ведомтсвенный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности. – Харьков, 2003.
	Клочков В. Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованістю обрання запобіжного заходу тримання під вартою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004.
	Клочков В. Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованістю обрання запобіжного заходу тримання під вартою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №8.
Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений. – М., 1981.
	Козьяков І. Прокурорський нагляд та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю при розслідуванні злочинів // Право України. – 1999. – №3.
	Ломовский В.Д. Особенности прокурорского надзора за законностью оперативно–розыскной деятельности // Сб.: Проблемы прокурорского надзора. – М., 1982.
Мельник О. Використання результатів оперативно-розшукових заходів // Вісник прокуратури. – 2006. №2.
Михайленко О. Сутність та причини повернення кримінальних справ на додаткове розслідування // Право України. – 1992. – № 8.
Михайлов В.А., Самоделкин С.М. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность. – Волгоград, 1995.
Мінюков А. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина на досудовому слідстві // Право України. – 2002. – №10.
Ніндипова В. Нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. – 2007. №2.
Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини // Право України. – 1999. – №2.
	Середа Г. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень громадян // Право України. – 1999. – №3.
	Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України. – 2006. – №6.
Чувилев А.А. Оперативно–розыскное право. – М., 1999.
	Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Прокурорский надзор. Вопросы и ответы. – М., 1999.
Тема 9. Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів 
у боротьбі зі злочинністю
Бурмистров К.Д. Роль прокуратуры в обеспечении социалистической законности. – М., 1979.
Голомша М. Координація діяльності – протидія злочинності // Вісник прокуратури. – 2003. – №5. 
Зеленецкий В.С. Концептуальные основы общей теории борьбы с преступностью. Автореферат дисс…докт. юрид наук. – Харьков, 1989.
	Каркач П.М., Синчук В.Л. Координаційна функція прокуратури України: навчально-методичний посібник. – Х., 2005.
	Кобзарев Ф. О роли и полномочиях прокуратуры в сфере борьбы с преступностью // Уголовное право. – 1998. – № 3.
	Маркелов Т.Л., Бакаев Д.М. Координация действий прокуратуры с органами МВД, юстиции и судами по борьбе с преступностью. М., 1983.
	Михайленко О. Координаційна діяльність у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №7. 
Мыцыков А.Я. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (оценки, возможности, перспективы) // Прокурорская и следственная практика. – 1999. – № 1-2.
Олійник О. Наглядова діяльність – засіб протидії злочинності // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №3. 
	Півненко В. Координація – механізм саморегуляції кримінальної юстиції як системи // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №12.
	Прінь Л. Організація координаційної діяльності правоохоронних органів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №1. – С..
	Рябцев В.П. Прокуратура приобретает новые полномочия: Комментарии законодательства // Российская юстиция. – 1994. – №10.
	Соломка В. Координаційна діяльність прокурорів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №3.
	Скуратов Ю. Полномочия прокуратуры во взаимоотношениях с судебной властью // Российская юстиция. – 1999. – № 3.
Сухонос В. Деякі аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №6.
Тема 10. Нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень 
у кримінальних справах, а також під час застосування 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян
Белякин Н.М., Самсонов В.В., Сафонов А.П. Прокурорский надзор за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях (методическое пособие). – М.,1984.
	Добровольская Т.Н., Матюшенко М.А. Прокурорський надзор за исполнением наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом (конспект лекций). – Харьков, 1983.
	Курило М.П. Прокурорський нагляд за додержанням прав та інтересів засуджених до позбавлення волі: Автореф. дис.. канд.. юр. наук. – Харків, 1998.
	Курило М.П., Фінько В.Д. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах для попереднього ув’язнення (навчальний посібник). – Суми, 1998.
	Лемак Р. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів в органах і установах з питань виконання покарань // Вісник прокуратури. – 2007. – №11.
Налимов В.О. О предельном сроке содержания обвиняемого под стражей // Российская юстиция. – 1998. – № 11.
Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора (при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением приговора в исправительно-трудовых учреждениях). – М.,1983.
Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях. – М., 1988.
Сухонос В. Прокурорський нагляд за виправно-трудовими установами // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №1.
Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров. – М., 1978.
Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури. – 2006. – №8.
Шинальский О. Права людини в місцях позбавлення волі // Вісник прокуратури. – 2006. – №3.
Тема 11. Представництво прокуратурою 
інтересів громадян або держави у суді у випадках, визначених законом
Анпілогов О. Права та свободи громадян як об’єкт захисту прокурором в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури. – 2007. №3.
Аргунов В.Н. Участие прокуратуры в гражданском процессе. Учебное пособие. – М., 1991.
	Банченко-Любимова К.С. Участие прокурора в суде первой и второй инстанций по гражданским делам. – М., 1963.
Безнасюк А.С., Рустамов Х.У. Судебная власть. – М., 2002. 
Бойко В.Ф. Здійснюється глибока реформа всієї судової системи і судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 6.
Бойцова В.В. Народный правозащитник: статус и функционирование. – Тверь, 1994, ч.1.
Борисова Е.А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. – М., 1997.
Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе. – М., 1996.
Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7.
	Бородін М. Участь прокурора у цивільному процесі // Право України. – 1999. – №11.
	Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором в суді // Право України. – 2001. – №2.
Васильєв Г. Представництво прокурором інтересів держави і господарюючих суб’єктів в арбітражному суді // Право України. – 1997. – № 9.
	Дунас Т.О., Руденко М.В. Прокурор у цивільному процесі України – Харків, 2006.
	Казанцев С.М. Роль прокурора в гражданском процессе дореволюционной России // Буржуазные реформы в России второй половины ІХ века. Межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж, 1988.
Косюта М. Способи правового регулювання представницької функції прокуратури України // Вісник прокуратури. – 2007. №4.
Котов Б.А. Прокуратура и суды. Юридический справочник. – М., 1999.
Левіна Ю. Процесуальний статус прокурора у цивільному судочинстві на сучасному етапі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №4.
Марочкін І. Гаврюшенко Г. Прокурорське представництво. Суть та проблеми вдосконалення // Вісник прокуратури. – 2007. №4.
Осетинський. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. – 1999. – №4.
Права людини і професійні стандарти для юристів. – Амстердам-Київ, 1996. 
Руденко М. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. – 2000.– №2.
	Руденко М. Представництво прокуратурою України інтересів держави у господарському суді: проблеми теорії та практики // Право України. – 2001. – №11.
	Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2007. №4.
Руденко М. Проблемні питання прокурорського нагляду за законністю виконання рішень арбітражних судів // Право України. – 2000. – №7.
Руденко М.В. Прокурор у господарському судочинстві: Навчальний посібник – К., 2003.
Руденко М. Представництво прокурором інтересів держави в арбітражному суді // Право України. – 1998. – № 5.
Руденко М. Про форму прокурорського нагляду за юрисдикційною діяльністю арбітражу // Радянське право. – 1991. – № 11.
Симонян А. Представництво інтересів громадян і держави в суді // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №2. – С.59-64.
	Стефаник І. Пред’явлення позовів на відшкодування збитків, виявлених ревізіями і перевірками // Право України. – 1999. – №1.
Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. – № 2.
Ясь О. Право прокурора на звернення до господарського суду // Вісник прокуратури. – 2003. – №7.
Тема 12. Організація роботи прокуратури в галузі 
міжнародного співробітництва та правової допомоги 
Блищенко И.П., Жданов Н.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера. – М., 1984.
Богатырев А.Г. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – М., 1989.
Василенко В.А. Международно-правовые санкции. – Киев, 1982.
Гавриш Т.С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України): Монографія. – Х., 2006.
Застосування міжнародних договорів: Актуальні питання надання/отримання правової допомоги. // Матеріали міжнародного семінару. 31 березня – 1 квітня 2003 р. – Львів, 2003. 
Колесников В.И. Взаимодействие МВД России с партнерами по СНГ в борьбе с преступностью. // Прокурорская и следственная практика. – М., 1997. №3.
Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность государства. – Вильнюс, 1973.
Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом. – М., 1979.
Международные организации системы ООН. Справочник. – М., 1990.
Мелешников А.В., Пушмин Э.А. Международно-правовая ответственность: понятие, процессуальные вопросы реализации. \\ Советское государство и право. – 1988. № 8.
Настольная книга прокурора. / Под ред. С.И.Герасимова. – М., 2003. 
	Натура А.И., Пихов А.Х.-А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: организационно-правовые основы, процессуальный порядок и формы взаимодействия. – Москва, 2007.
	Научно-методический комментарий к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. – Москва, 2007.
	Полянский Н.Н. Международное правосудие и преступники войны. – М., 1945.
Прокуратура України. Збірник нормативних актів. // Упорядники А.В.Довбня і Є.В.Грінченко. – К., 2000.
	Смірнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку. – Одеса, 2006.
	Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. – М., 1995.
Утибаев Г.К. Прокурорский надзор за применением международных договоров и обеспечением прав иностранных граждан и юридических лиц в Казахстане. // Прокурорская и следственная практика. – М., 1999. № 3-4.
Чайка Ю.Я. Сотрудничество правоохранительных органов СНГ: состояние и перспективы. // Прокурорская и следственная практика. – М., 1997. №3.
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. – М., 2001.
Тема 13. Порівняльний аналіз законодавства про прокуратуру 
та особливості її функціонування в інших державах
Додонов В.Н. Прокуратуры зарбежных стран. – М.,2006.
	Михайленко О. Прокуратура Федеративної Республіки Німеччина: становлення та повноваження // Право України. – 2000. – №5.
Михайленко О. Прокуратура Франції: становлення та повноваження // Право України. – 2000. – №2.
Мичко М. Про статус прокуратури в Європейських державах постсоціалістичного простору // Право України. – 2001. – №3.
	Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. Том первый. Прокуратура на Западе и в России. – М., 1889.



Навчальне видання


Нор Василь Тимофійович
доктор юридичний наук, професор, член-кореспондент АПрН України, 
завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка
Когутич Іван Іванович
кандидат юридичних наук, доцент
Павлишин Андрій Андрійович
кандидат юридичних наук, доцент








прокурорськИЙ нагляд в Україні
ПРОГРАМА КУРСУ
для студентів юридичного факультету












Відповідальний за випуск – ст. викл. Н.П. Анікіна
Комп’ютерний набір – А.А. Павлишин
Макетування – А.В. Кальчук

Ум. друк. арк. – 1,6. Обл.-вид. арк. – 1,7.
Наклад – 100.

Надруковано у малому видавничому центрі юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

