
 

 

Шановні користувачі! 

До вашої уваги пропонуємо 

віртуальну виставку: 

 

«Судові, правоохоронні 

та правозахисні органи 

України» 

 

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам 

допоможуть підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу на будь яку іншу тему. 

  



Закон України «Про судоустрій і статус суддів» : нормат. докум. з 

урахув. останніх змін в ред. станом на 15.01.2021 р. – Суми : ТОВ 

«ВВП НОТІС», 2021. – 124 с. – (Законодавство України). 

 

 

Нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції 

станом на 15.01.2021 року. 

 

 

 

 

 

Молдован В. В. 

Судоустрій України : навч. посібник / В. В. Молдован, 

С. М. Мельник. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : Алерта, 

2013. – 280 с. 

 

 

Перша частина посібника містить програму курсу, ігрові 

заняття, рекомендовану літературу. У другій висвітлюються питання 

загальної та особливої частини курсу судоустрою.  

 

 

 

Молдован В. В. 

Судоустрій: Україна, Англія, США, ФРН, Франція. Судові органи 

ООН : навч. посібник / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – Київ : 

Алерта, 2016. – 314 с. 

 

 

Висвітлюються питання загальної та особливої частини курсу 

судоустрою. Видання базується на редакції Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» 2015 р. А також даються питання 

судоустрою Англії, США, ФРН, Франції. Судові органи ООН. 

  



Організація судових та правоохоронних органів : підручник / за 

ред. проф. І. Є. Марочкіна. – Харків : Право, 2014. – 448 с. 

 

 

У підручнику на підставі чинного законодавства, практики 

його застосування й досягнень правової науки розглядаються статус 

судових і правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи 

організації та функціонування. 

 

 

 

 

Бараннік Р. В. 

Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. 

посібник / Р. В. Бараннік, Т. О. Гій. – Київ : КНТ, 2013. – 370 с. 

 

 

У посібнику розглядається процес формування і розвитку 

таких ґрунтовних понять та інститутів, як: правоохоронна діяльність, 

правосуддя, принципи правосуддя, судова система і судові інстанції, 

прокурорський нагляд, напрями прокурорської діяльності, функції 

органів внутрішніх справ, система органів МВС та ін.  

 

 

Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник для 

підготов. до іспитів / упоряд. : І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : 

ЦУЛ, 2013. – 202 с. 

 

 

В навчальному посібнику розкриті загальні положення про 

правоохоронну систему органів, до якої належать суди, прокуратура, 

органи досудового розслідування, органи виконавчої влади, що 

реалізують державну політику в тій чи іншій сфері правоохоронної 

діяльності. 

 

  



Закон України «Про прокуратуру» : із змінами та допов. станом 

на 10 квітня 2018 р. (офіц. текст). – Київ : Правова єдність, 2018. – 

110 с. – (Законодавство України). 

 

 

У виданні представлений Закон України «Про прокуратуру» 

станом на 10- квітня 2018 року із змінами та доповненнями. 

 

 

 

 

Лапкін А. В. 

Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посібник у 

схемах / за ред. проф. І. Є. Марочкіна. – вид. 2-е. змін. та допов. – 

Харків : Право, 2014. – 136 с. 

 

 

У посібнику у схематичному вигляді викладаються основні 

положення організації та діяльності органів прокуратури з 

урахуванням нового Кримінального процесуального кодексу України 

та оновленого законодавства про прокуратуру станом на 01.10.2014 р. 

 

 

 

Прокурорський нагляд 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 : підручник / Генеральна 

прокуратура України. – Київ : Правова єдність, 2013. – 416 с. 

 

У підручнику розглядаються питання здійснення прокурором 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах та інших примусових заходів.  

 

  



Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : 

нормат. докум. з урахув. останніх змін в ред. станом на 

15.01.2021 р. (відповід. офіц. тексту). – Суми : ТОВ «ВВП 

НОТІС», 2021. – 52 с. 

 

 

Нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції 

станом на 15.01.2021 року 

 

 

 

 

Організація роботи адвокатури в України : навч. посібник / 

Т. Б. Вільчик, О. М. Овчаренко, А. В. Іванцова [та ін.] ; за заг. 

ред. І. Є. Марочкіна. – Харків : Право, 2014. – 392 с. 

 

 

На основі чинного законодавства розглянуто основні питання 

організації роботи адвокатури в Україні. Рекомендовано для 

студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, 

слухачів курсів і факультетів післядипломної підготовки, а також 

адвокатів та інших практикуючих юристів. 

 

 

 

Адвокатський іспит: Підготовчий курс : навч. посібник / 

О. В. Баулін, В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, М. А. Пожидаєва. – 4-те 

вид., доповн. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2016. – 848 с. 

 

 

Посібник розрахований на осіб, які готуються до складання 

кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, буде корисний для студентів, що 

навчаються за напрямком підготовки «Право», і стане у нагоді всім, 

хто цікавиться правом. 

 


