
Методичні вказівки до виконання курсової роботи 

 з дисципліни „Кримінальне право” 
для підготовки молодших спеціалістів 

зі спеціальності 5.03040101 „Правознавство” 
 (денна і заочна форми навчання) 

Написання курсової роботи з кримінального права передбачено навчальним 

планом підготовки студентів із спеціальності “Правознавство”. 

Мета написання студентами курсових робіт — закріпити, поглибити й 

узагальнити теоретичні знання, здобуті під час навчання, та навчитися 

застосовувати їх у практичній діяльності для комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання; навчитися самостійно опрацьовувати юридичну літературу, 

наукові праці, набути досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, 

систематизації наукового матеріалу, формулювання висновків. 

Успішне написання курсової роботи передбачає глибоке оволодіння 

методологією наукової дослідницької діяльності, засвоєння навчального матеріалу. 

Студент обирає тему курсової роботи з тематики, що пропонується 

викладачем, згідно номера студента за списком у журналі. Назва (тема) курсової 

роботи повинна відповідати її змісту і розкривати мету дослідження. Вибираючи 

тему, слід враховувати наявність наукової та навчальної літератури, а також 

відповідних джерел з кримінального права. 

При написанні курсової роботи студенту необхідно використовувати  таку 

літературу: 

1) Кримінальний кодекс України та інші нормативні акти; 

2) науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України; 

3) підручники з кримінального права; 

4) спеціальну наукову літературу (монографії та періодичні видання); 

5) матеріали опублікованої та неопублікованої юридичної практики (зокрема і 

судової); 

6) інші джерела, необхідні для розкриття теми. 

Перед початком написання курсової роботи необхідно уважно вивчити всю 

рекомендовану літературу за темою. При цьому доцільно робити виписки з 

нормативних актів, книг, статей, інших джерел, зосереджуючи увагу на інформації, 

що найбільш важлива при висвітленні відповідних питань теми. 
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При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно 

робити посилання на ці джерела відповідно до встановлених стандартів. Не можна 

запозичувати текст з чужих наукових праць без відповідного посилання на них. 

Посилання у тексті слід позначати порядковим номером джерела, зазначеного у 

списку літератури, у квадратних дужках. Наприклад, [2-4], якщо автор посилається 

на джерела, наведені у списку літератури під номерами 2, 3, 4, або [9, с. 48], якщо 

автор посилається на сторінку 48 джерела під номером дев'ять. 

У разі цитування в роботі використаних джерел потрібно зазначити прізвище 

автора, назву праці або нормативного акту, рік та місце видання і номер сторінки. 

Список використаних джерел повинен мати наскрізну нумерацію (приклад 

оформлення списку використаних джерел наведено у додатку № 3). 

Студент повинен дослідити наукову літературу за темою курсової роботи, 

скласти бібліографію, тобто список використаних нормативно-правових джерел, 

наукової та навчальної літератури, які він планує використати при написанні 

курсової роботи, і подати його викладачу. 

Після опрацювання загальної та спеціальної літератури студент подає 

викладачу перший варіант плану курсової роботи. Остаточний варіант плану 

ухвалюється викладачем, з яким студент погоджує будь-які зміни у плані курсової 

роботи. 

Обсяг і вимоги до оформлення курсової роботи 

Загальний обсяг курсової роботи — 30–35 сторінок машинописного тексту, 

надрукованого через 1,5 міжрядковий інтервал, розмір шрифту – 14. Роботу 

друкують на аркушах формату А4, залишаючи береги таких розмірів: ліве - 30 мм, 

праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Абзацний відступ дорівнює 5–7 

друкарських знаків. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Шрифт 

друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Заголовки 

підрозділів друкують з великої літери з абзацного відступу. Кожну структурну 

частину курсової роботи потрібно починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, 

розділів, підрозділів, таблиць виконують арабськими цифрами без знака “№”. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульна (зразок оформлення титульної 
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сторінки курсової роботи наведено у додатку №1), яку включають до загальної 

нумерації сторінок, але номер сторінки на ній не ставлять.  

Структурні частини роботи — зміст, вступ, висновки, список використаних 

джерел нумеруються. Номер розділу друкують після слова “Розділ” (крапку не 

ставлять), назву розділу друкують з нового рядка. Кожний розділ починають з нової 

сторінки. 

Рекомендований обсяг структурних частин курсової роботи: вступ і висновки 

— щонайбільше 20 відсотків; науково-теоретична частина — 80 відсотків 

загального обсягу роботи. 

Курсову роботу студент виконує українською мовою. Курсові роботи, 

виконані з порушенням встановлених вимог, не допускаються до захисту. 

 

Структура курсової роботи та зміст структурних частин 

Курсова робота повинна мати чітку структуру, що визначається її планом і 

змістом. Вона складається з титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, 

коротких висновків з пропозиціями, списку використаної літератури (щонайменше 

25 джерел), додатків та презентації до курсової роботи. 

Курсова робота починається з титульної сторінки, за нею наводиться зміст 

роботи. У змісті вказують назви структурних частин, розділів (у разі необхідності — 

підрозділів, пунктів і підпунктів) і сторінки, на яких вони розміщені. Назви розділів 

не повинні повторювати назву роботи, а назви підрозділів — збігатися з назвами 

розділів. 

У вступі до курсової роботи необхідно обґрунтувати актуальність вибраної 

теми дослідження, її наукову та практичну значущість, мету та завдання наукового 

пошуку, методологію дослідження, визначається її об'єкт і предмет, методи 

дослідження та ступінь наукової розробки. 

Вступ повинен містити короткий аналіз стану розробки вибраної проблеми, 

вказівку на авторів, які займалися проблематикою теми курсової роботи, 

характеристику нормативно-правової бази, на основі якої проводиться дослідження. 

Розглянемо більш детально компоненти вступу: 
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• актуальність теми розкривається шляхом аналізу та порівняння з 

відомими дослідженнями обраної проблеми, визначається необхідність та 

доцільність її дослідження для розвитку відповідної галузі; 

• мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми. На 

основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно 

розв'язати в процесі виконання курсової роботи; 

• визначення об'єкта і предмета курсової роботи. Об'єкт - це загальна 

характеристика процесу, що вивчається, наприклад, нормативно-правові акти, 

соціальна робота та ін. Предмет дослідження – це частина об'єкта, яка 

досліджується; 

• вибір методів проведення дослідження. У вступі визначаються методи 

дослідження (способи), які використовувалися при написанні курсової роботи. 

Метод – це  спосіб досягнення поставленої мети. Метод об'єднує суб'єктивні 

й об'єктивні аспекти пізнання. Наведемо стислу характеристику основних 

загальнонаукових методів пізнання. 

Абстрагування – метод відвертання уваги від несуттєвих зв'язків, відношень 

предметів і виділення кількох сторін, що цікавлять дослідника. 

Аксіоматичний метод – метод побудови наукової теорії, при якому деякі 

твердження (аксіоми) приймаються без доведень і використовуються для отримання 

решти знань за певними логічними правилами. 

Аналіз – метод пізнання, при якому предмет дослідження (об'єкт, властивості 

тощо) розкладається на окремі складові частини. 

Аналогія – один із методів наукового пізнання, за допомогою якого 

одержують знання про предмети і явища на основі їх подібності з іншими. 

Експеримент – метод науково-дослідницької діяльності, в результаті якої 

перевіряється істинність гіпотез або виявляються закономірності об'єктивного світу. 

Під час експерименту дослідник втручається в процес, який він вивчає, з метою 

пізнання. При цьому одні умови досліду ізолюються, інші виключаються, а деякі 

підсилюються або послаблюються. 
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Історичний метод пізнання передбачає дослідження виникнення, 

формування і розвитку об'єктів у хронологічній послідовності, у результаті чого 

дослідник одержує додаткові знання про процес, який вивчає. 

Гіпотетичний метод пізнання передбачає розробку наукової гіпотези на 

основі вивчення суті досліджуваного явища за допомогою вже описаних методів 

пізнання. Потім формулюються гіпотези, складається схема алгоритму (моделі), 

здійснюється вивчення моделі, аналіз і розробка теоретичних положень. 

Порівняння – метод виявлення відмінностей між об'єктами, знаходження в 

них спільного за допомогою органів чуття чи спеціальних пристроїв. 

Підрахунок – метод знаходження числа, що визначає кількісне 

співвідношення однотипних об'єктів або їх параметрів, котрі характеризують ті чи 

інші властивості. 

Спостереження – метод безпосереднього вивчення предметів і явищ 

шляхом реєстрації подій, явищ, ситуацій, фактів тощо за місцем їх безпосереднього 

виникнення. 

Синтез – метод поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине 

ціле.  

Узагальнення – метод визначення загального поняття, в якому 

відображається головне або основне, що характеризує об'єкти певного класу. За 

допомогою методу узагальнення утворюються нові наукові поняття, формулювання 

законів і теорій тощо. 

Основна частина курсової роботи. Матеріал основної частини курсової 

роботи студент повинен викладати послідовно, логічно, взаємопов'язувати окремі 

розділи, повністю розкриваючи тему курсової роботи. Для цього необхідно 

приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і 

творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити 

своє ставлення до дискусійних питань теми курсової роботи. На основі аналізу 

емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити 

необхідні висновки, показати досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також 

висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращання діяльності 

об'єкта курсової роботи. 
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В основній частині курсової роботи необхідно описати дослідження з 

виокремленням того нового, що студент вносить до розробки вибраної теми. 

Висновки, судження студента повинні бути обгрунтовані. При викладі різних точок 

зору зі спірних питань необхідно висловити й обгрунтувати свою точку зору. 

Розкриваючи тему, необхідно аналізувати відповідні статті Кримінального 

кодексу України та інших нормативних актів. Для ілюстрації теоретичних положень 

у курсовій роботі необхідно використовувати приклади з судової практики, що 

наводяться в юридичній літературі. 

Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ курсової роботи 

передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві розділу і формулювання 

коротких висновків.  

У першому розділі курсової роботи дається історіографічний огляд теми 

роботи і теоретичне обгрунтування досліджуваного питання. У наступних розділах 

необхідно викласти результати самостійного вивчення теми з використанням 

літературних джерел, з аналізом текстів нормативно-правових актів. За 

результатами дослідження бажано запропонувати рекомендації щодо використання 

здобутих знань у правничій практиці або внесення змін до чинного законодавства 

про працю. 

Висновки. У висновках до курсової роботи описуються найбільш важливі 

теоретичні та практичні результати курсової роботи, зокрема, формулювання 

проблеми (завдання), методи її дослідження, значення для науки і практики, 

рекомендації щодо наукового та практичного використання результатів для 

вдосконалення практичної діяльності, обґрунтування їх достовірності тощо. 

Список використаних джерел. Список нормативних матеріалів та літератури 

(джерел) подається в такій послідовності: 

1) нормативні акти; 

2) спеціальна наукова література; 

3) матеріали юридичної практики; 

4) інші джерела. 

Список використаних джерел повинен містити не менше 25 найменувань. 
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Презентація – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до 

відповідної теми курсової роботи. У кожній презентації має бути: заголовний лист; 

орієнтуючі поняття не більше 5; суть роботи; мета та завдання; актуальність; 

висновки. Тези  повинні бути написані чітко і конкретно не більше 3-5 речень на 1-

му слайді, у всій роботі не більше 20 слайдів. 

 Заголовний лист презентації повинен мати ту ж інформацію, що і титульний 

лист курсової роботи. Слідкуйте за тим, щоб шрифт був досить великий для 

прочитання з відстані.  

Слайди, які ви використовуєте, повинні відкриватися у хронометричному 

порядку з вашим захистом роботи. Презентація повинна базуватися на вашому 

короткому викладі курсової роботи. Виділіть основні опорні пункти, за якими буде 

йти ваш захист. Кожен з них має представляти короткий зміст чи основні поняття, 

що освітлюються в кожному опорному пункті. Якщо у вашому захисту присутні 

схеми, діаграми тощо, буде корисно розташувати їх на слайдах для наочності. 

Особливу увагу приділіть відповідність шрифту і фону - текст повинен бути 

легко читаємо і не повинен зливатися з фоном.  

Фінальний слайд необхідно оформити у вигляді великої написи "Дякую за 

увагу". Слідкуйте за тим, щоб текст був великий, але не настільки щоб не 

вписуватися в загальний формат презентації. 

Захист курсової роботи 

Захист курсових робіт проводиться згідно з планом навчального процесу та 

розкладом захисту студентами курсових робіт. Захист починається із викладення 

студентом, протягом 7-10 хвилин, суті роботи, приділяючи особливу увагу 

теоретичному обгрунтуванню теми курсової роботи і практичним висновкам. Даний 

виступ супроводжується  показом презентації за темою курсової роботи. Після 

виступу керівник та викладачі, ставлять доповідачу запитання з теми дослідження.  

При оцінюванні курсової роботи враховують теоретичну і практичну цінність 

роботи, послідовність викладу матеріалу, оформлення, змістовність доповіді і 

відповідей на запитання під час захисту курсової роботи.  

Оцінка курсової роботи здійснюється за 4-бальною шкалою. 

Оцінка « відмінно» ставиться, якщо студент: 
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1) показав глибокі теоретичні знання тієї дисципліни, з якої виконана 

курсова роботи; 

2) оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, 

аналізувати, творчо осмислювати, формулювати висновки; 

3) дає свої пропозиції і рекомендації з предмету дослідження; 

4) виконав роботу грамотно літературною українською мовою; 

5) оформив роботу у відповідності до вимог і подав її до захисту у 

визначений термін; 

6) на захисті продемонстрував глибокі знання теми дослідження, тверде і 

впевнено відповів на запитання членів комісії. 

Оцінка « добре» ставиться, якщо студент: 

1) показав досить високі теоретичні знання тієї дисципліни, з якої виконана 

курсова роботи; 

2) оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, 

аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично 

ставиться до використаних джерел та літератури; 

3) дає свої пропозиції і рекомендації з предмету дослідження, однак відчуває 

труднощі щодо їх обґрунтування; 

4) виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив 

нечисленні граматичні та стилістичні помилки; 

5) оформив роботу у відповідності до вимог і подав її до захисту у 

визначений термін; 

6) на захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на 

запитання членів комісії; 

Оцінка « задовільно» ставиться, якщо студент: 

1) показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни (дисциплін), з якої 

виконується дана робота; 

2) в основному оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати 

дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі 

порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу, мають місце 

окремі фактичні помилки і неточності; 
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3) не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження, або 

обґрунтувати їх; 

4) допускає помилки в оформленні роботи та її науково-довідкового апарату; 

5) допускає численні граматичні та стилістичні помилки: 

6) на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не 

зумів впевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії; 

Оцінка «незадовільно» ставиться в тому разі, якщо на захисті студент 

проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на 

поставлені питання, що свідчить про несамостійне виконання курсової роботи. 

Студент — автор курсової роботи не допускається до захисту, якщо робота 

не носить самостійного характеру, а списана з літературних джерел, нормативних 

актів; основні питання теми роботи не розкриті, викладені схематично, 

фрагментарно; у роботі є хибні положення, науковий апарат оформлений 

неграмотно; робота має неохайний вигляд. 
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Додаток 1 

Приклад оформлення титульної сторінки 
 

 
Київський професійно – педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

Циклова комісія юридичних дисциплін 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з дисципліни «Кримінальне право» 
 на тему: 

« Юридична природа обставин, що виключають злочинність діяння» 
 

 
 

Студентки ІV курсу 46 ю 4/9 групи 
галузь знань 0304 «Право» 

спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  
Цісельська Я. Л. 

Керівник  викладач І категорії,  
старший викладач 

Мойсієнко М. І. 
Національна шкала_________ 

Члени комісії: 
                                                                     __________         _________________ 

                                                                                                (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
                                                                     __________         _________________ 

                                                                                                (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
                                                                     __________         _________________ 

                                                                                                (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 2014 рік 



 

 

11 
 

Додаток 2 
Приклад оформлення змісту 

План (Зміст) 
 
 

Вступ.............................................................................................................3 
 

        Розділ І 
Поняття і види обставин, що виключають злочинність 
діяння..........................................................................................................................8 
1.1. Необхідна оборона.....................................................................................8 
1.2. Затримання особи, яка вчинила злочин......................................................14 
1.3. Крайня необхідність......................................................................................17 
1.4. Фізичний або психічний примус..............................................................20 
1.5. Виконання наказу або розпорядження.....................................................21 
1.6. Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик)..................................23 
1.7. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи або злочинної 
організації...............................................................................................................26 
      Розділ ІІ  
Поняття і значення обставин, що виключають злочинність діяння у 
кримінальному праві України і Франції: порівняльний 
аналіз........................................................................................................................28 
 
Висновки.............................................................................................................32 
Список використаних джерел..........................................................................34 
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Додаток 3 

Приклад оформлення списку використаних джерел 
 

Список використаних джерел 

 

Нормативні акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р., зі змінами та 

доповненнями станом на 2013 р. 

3. Постанова Пленуму ВСУ "Про практику у справах про необхідну оборону" 

№1 від 26.04.2007 р. 

4. Постанова Пленуму ВСУ "Про судову практику в справах про злочини 

проти життя і здоров'я особи" №2 від 7.02.2003 р. 

  

Література: 

5. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України - четверте 

видавництво; перероблено та доповнено, за редакцією М.І. Мельника, М.І. 

Хавронюка К.: Атіка, 2007р. 

6. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України - друге 

видавництво перероблене та доповнене за загальною редакцією Л.П. 

Андрюшка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка - К.: Дакор, 2008р. 

7. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України. У 2-х 

томах. – Т. 2/ За загальною редакцією П.П. Андрушко, В.Г. Гончаренка, Є.В. 

Фесенка: 3-тє видання, перероблене та доповнене - К.: Алерта: КНТ: Центр 

учбової літератури. - 2009 р.- 624 с. 

8. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник за редакцією 

В.В. Сташиса, В.Я. Тація - третє видавництво: перероблене та доповнене - К., 

2007р. 

9. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник за редакцією 

В.В.Сташиса, В.Я. Тація - третє видавництво: перероблене  та доповнене - К., 

2007р. 
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10. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник 

Ю.В.Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, та інші. За редакцією М.І. 

Мельника, В.А.Клименка К.:Атіка, 2008р. 

11. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник 

Ю.В.Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, та інші. За редакцією М.І. 

Мельника, В.А.Клименка К.:Атіка, 2008р. 

12. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник - третє 

видання - К.: Атіка, 2007р. 

13. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: 

Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007р., 504с. 

14. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина: 

Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007р., 504с. 

15. Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій А.В. 

Савченко, В.В. Кузнєцов, О.Р. Штанько - друге видавництво, виправлене та 

доповнене - К.: Видавництво ПАЛИВОДА, 2006р., 636с. 

16. Кримінальне право України: Навчальний посібник. С.Р. Волкотруб, О.М. 

Омельчук, В.М. Ярін, та інші. За редакцією О.М. Омельчука - К.: Наукова 

думка, Прицедент, 2004р. 

17. Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. 

Визначення. Навчальний посібник за редакцією Є.В. Фесенка-К.: Юрінком, 

Інтер, 2007р. 272с. 

18. Анчукова М. В. Місце виправданого ризику в системі обставин, що 

виключають злочинність діяння // Держава і право.- вип. 20.- 2002.-с. 417-421 

19. Анчукова М. В. К вопросу о понятии превышения пределов оправданого 

риска // Держава і право.- вип. 23.-2004.-с. 496-501 

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

злочинність діяння: Автореф. дис.кандид. юр. наук.- Х., 2004.-20с. 

21. Блинська С. Г. Кримінально-правова природа затримання особи , що 

вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння: Автореф. 

дис.кандид. юр. наук.- К., 2006.-19с. 
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22. Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві 

(основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства).-К.: 

Атіка, 2001.- 176с. 

23. Мантуляк Ю. В. Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

як обставина, що виключає злочинність діяння: Автореф. дис.кандид. юр. 

наук.- К., 2006.- 17с. 

24. Мантуляк Ю. Визначення змісту правоохоронюваних інтересів Украіни 

від 1 грудня 2004 року // Право України.- 2005.- №7.- с.106-109 

25. Стоцький А. Б. Проблеми застосування норм Кримінального кодексу 

України про крайню необхідність // Новий Кримінальний кодекс. 

Міжнародний НПК 2001.- с.70-73 

26. Шафіков Е. Р. Необхідна оборона: особливості кримінально-правового 

регулювання // Вісник Хмельницького  інституту.- с.189-195 

27. Якимець Т. Окремі проблеми законодавчого визначення перевищення 

меж крайньої необхідності // Право України.- 2005.-№ 12.-с.86-89 

 

Інформаційні ресурси: 

1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

3. http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.  

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ 

України. 

5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні 

6. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.  

7. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільний і кримінальних справ. 

8. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ. 

9. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 
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України. 

10. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

11. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні. 

12. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


