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План:
I. Сущность прокурорского надзора в стадии судебного разбирательства уголовных дел.
II. Деятельность прокурора в стадиях. Предшествующих судебному разбирательству.
III. Деятельность прокурора в подготовительной части судебного разбирательства и на судебном
следствии.
IV. Обвинительная речь прокурора.

Государственное и общественное обвинение в советском
суде : конспект лекции / В. Д. Финько. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т,
1966. – 50 с.
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План:
Понятие обвинения.
Виды обвинения и его субъекты.
Государственное обвинение, поддерживаемое прокурором.
Общественное обвинение, поддерживаемое представителем общественности.

Методические указания к изучению курса «Прокурорский надзор в
СССР» / В. Д. Финько, Ю. М. Грошевой. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1968. – 43 с.
Радянський кримінальний процесс : підручник / за заг. ред.
А. Л. Ривліна. – Київ : Вища шк., 1971. – 345 с.
Цей підручник написано на основі діючого кримінально–процесуального
законодавства СРСР, Української РСР та інших союзних республік. У підручнику
викладається система кримінального процесу, всі його стадії та інститути.
Досліджуються також важливі теоретичні і практичні питання діяльності слідчих,
прокурорських і судових органів.

Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных
дел : учеб. пособие / В. Д. Финько. – Харьков : Юрид. ин-т, 1972. – 69 с.
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М. И. Бажанов, Ю. М. Грошевой. – Киев : Вища шк., 1978. – 471 с
В учебнике, написанном на основе Конституции СССР
1977 г., конституций союзных республик 1978 г., уголовно–
процессуального
законодательства,
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система
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Прокурорский надзор за исполнением законов органами
внутренних дел при приеме, регистрации, учете и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях : учеб. пособие /
В. С. Зеленецкий, В. Д. Финько, Е. М. Белецкий. – М. : ИПК прокуратуры
СССР, 1988. – 120 с.
Учебное пособие посвящено прокурорскому надзору за исполнением законов
органами внутренних дел при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений и
сообщений о преступлениях. В нем дается анализ не только действующего
законодательства, но и практики его применения; характеризуются различные
способы выявления и устранения нарушений законности в деятельности органов
внутренних дел при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений
о преступлениях, приводятся образцы рабочих документов, используемых прокурором в процессе
надзорной деятельности.

Прокурорский надзор за соблюдением законов в стадии исполнения
приговора : учеб. пособие / В. Д. Финько. – Харьков : ИПК руководящих кадров
прокуратуры СССР, 1989. – 49 с.

Закон України про прокуратуру : наук.-практ. комент / [авт.
комент.: В. Д. Фінько та ін.]. – Харків : Фірма Ріта, 1993. – 175 с.
У коментарі на основі висвітлення положень прокурорського нагляду і аналізу
прокурорської практики роз’яснюються статті Закону України про прокуратуру за
станом законодавства на 1 березня 1993 року.

Закон України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про прокуратуру" : наук.-практ. комент /
відповід. ред. А. О. Пінаєв. – Харків : ІПК Ген. прокуратури України,
1994. – 28 с.
Даний науково–практичний коментар є доповненням до виданого у 1993 р.
ІПК Генеральної прокуратури коментаря до Закону України «Про прокуратуру».
Тому матеріали, які викладені у цій роботі, не можуть бути повною мірою
використані без тексту згаданого коментаря.

Опротестование прокурором вступивших в законную
силу приговоров, определений, постановлений суда : учеб.
пособие / В. Д. Финько, И. В. Вернидубов – Харьков : ИПК
Ген. прокуратуры Украины, 1997. – 88 с.
В учебном пособии освещаются актуальные вопросы деятельности прокурора
по опротестованию вступивших в законную силу приговоров, определений,
постановлений суда, о необходимости сохранения стадии пересмотра приговоров в
порядке судебного надзора, изменении полномочий прокурора по приостановлению
исполнения приговора; исследованы вопросы принесения прокурором протестов в
порядке судебного надзора и возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам; предложены примерные образцы процессуальных документов прокурора.

Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах
для попереднього ув’язнення : навч. посіб. / М. П. Курило, В. Д.
Фінько. – Суми : Слобожанщина, 1998. – 72 с.
В посібнику розглядаються завдання прокурорського нагляду за
додержанням законів в установах для попереднього ув’язнення, повноваження і
організація діяльності прокурора по здійсненню перевірок у слідчих ізоляторах з цих
питань, акти та зразки документів прокурорського реагування на виявлені
порушення закону.

Кримінальний процес України : підручник / за ред.: Ю. М.
Грошевий, В. М. Хотенець. – Харків : Право, 2000. – 496 с.
В підручнику, розглядаються система, принципи кримінального процесу,
процесуальний статус його суб’єктів та порядок провадження у кримінальних справах.

Нове у кримінально–процесуальному законодавстві України : / за ред.: Ю.
М. Грошевий [та ін.]. – Харків : Право, 2002. – 160 с.
У навчальному посібнику подається аналіз кримінально–процесуальних
норм, що стосується провадження по перевірці вироків, постанов, ухвал суду (розділ
четвертий КПК); питання, пов’язані з апеляційним і касаційним провадженням, з
переглядом судових рішень у порядку виключного провадження.

Кримінальний процес : підручник / Нац.
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за
ред.: Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна. – Харків :
Право, 2010. – 608 с.
У підручнику, написаному на основі Конституції України, з урахуванням
практики Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного
Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України, відповідно до програми
навчального курсу «Кримінальний процес», з урахуванням останніх змін та
доповнень до кримінально–процесуального законодавства України розглянуті
система, принципи кримінального процесу, процесуальний статус його суб’єктів та
порядок провадження по розслідуванню та судовому розгляду кримінальних справ.
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на
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законности на современном этапе развития советского государства :
межвуз. науч. конф., тез. докл. (окт. 1968 г.). – Харьков, 1968. – С. 222–
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Електронна версія:
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Роль общественного мнения в осуществлении социалистического
правосудия / Ю. М. Грошевой, В. Д. Финько // Проблеми правознавства. – Киев, 1970. –
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С. 110–118.
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совершенствования / В. Д. Финько // Проблемы социалистической законности. –
Харьков, 1986 – Вып. 17. – С. 93–99.
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В. Д. Фінько // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку : короткі тези
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