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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

Н. В. Марущак як наукового співробітника університету. До 
покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали 
конференцій, статті з книжкових та періодичних видань. 

Добір матеріалу завершено 29.03.2016 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова і словосполучення скорочені 
відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила» та ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Наталії Володимирівни Марущак - кандидата 
юридичних наук, доцента кафедри теорії та історії держави і 
права, конституційного права  

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про підручники, навчально-методичні 
посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях, 
семінарах, круглих столах, статті в періодичних виданнях.  

Представлені джерела охоплюють період з 2004 по 2015 роки. 
У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 

опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року 
- за абеткою публікацій. Добір матеріалів здійснено на основі 
особистих матеріалів автора. 

Покажчик містить довідковий апарат – покажчик про життя і 
діяльність науковця, алфавітний покажчик наукових праць.  

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Народилася Наталія Володимирівна Марущак 17 лютого 1966 
року в Житомирській області.  

В 1983, році після закінчення середньої школу № 11 міста 
Чернігова, вступила на вечірній факультет до Харківського 
юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського, який закінчила в 
1988 році. Одночасно розпочала трудову діяльність контролером 
служби «Промгаз» Управління газовим господарством міста 
Харків, а з 1986 року юристом в роздрібному об`єднанні 
«Промтовари – 2» в місті Харкові. 

З 1991 року розпочала роботу у Чернігівському юридичному 
технікумі, який тепер входить до складу Чернігівського 
національного технологічного університету як Навчально-
науковий інститут права і соціальних технологій. 

У 2010 році в спеціалізованій вченій раді Національної академії 
прокуратури України захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук на тему «Забезпечення права 
особи на повагу до її гідності на стадії досудового розслідування у 
кримінальному процесі України» спеціальності 12.00.09 
«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність».  

25 квітня 2013 року Наталії Володимирівні було присвоєне 
вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права, 
конституційного та адміністративного права Чернігівського 
державного технологічного університету. 

Згодом Наталія Володимирівна отримала сертифікат 
Міністерства освіти та науки України, Національної юридичної 
академія імені Ярослава Мудрого, Інституту підвищення 
кваліфікації - викладача вищої категорії Чернігівського державного 
інституту права, соціальних технологій та праці та підвищила 
кваліфікацію за освітньо-професійною програмою підвищення 
кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів за історико-
теоретичним циклом навчальної дисципліни. 

Основними напрямами наукової діяльності Н. В. Марущак є 
загальнотеоретичні проблеми держави і права та питання захисту 
прав людини.  

За багаторічну сумлінну плідну працю, зразкове виконання 
службових обов`язків, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу підготовки кваліфікованих кадрів і 
виховання молодого покоління, забезпечення реалізації 
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державної політики сфери соціального захисту населення Наталія 
Володимирівна Марущак була неодноразово нагороджена 
багатьма почесними грамотами та подяками: Почесна грамота 
юридичного коледжу (1997 р.), Почесна грамота Чернігівської 
міської рада (1998 р.), Почесна грамота Управління освіти 
Чернігівської облдержадміністрації (1999 р.), Почесна грамотою 
Чернігівської обласної ради (2004 р.), грамотами Чернігівського 
державного інституту права, соціальних технологій та праці (2008 
р., 2009 р., 2010 р.), Подяка Прем`єр-міністра України (2011 р.) 

Бездоганне знання справи, відданість їй, чудові людські риси – 
чуйність, доброзичливість, працьовитість – є цінним надбанням, 
запорукою успіху, авторитету й шани.  
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2004 
1. Повага до гідності особи у кримінально-

процесуальному законодавстві України / Н. В. Марущак // 
Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2004. – Вип. 24. - 
С.  484-490.  

2. Проблема правового регулирования принципа 
уважения достоинства личности в уголовном процессе 
Украины / Н. В. Марущак // Историко-правовые и социально-
экономические аспекты развития общества : сб. материалов 
межвуз. науч.-практ. конф., (Чернигов, 26 марта 2004 г.). – 
Чернигов : Укр.-Рос. ин-т (фил.) Московского гос. открытого ун-та 
в г. Чернигове, 2004. – Вип. 3. - С. 37-42. 

3. Про зміст принципу поваги до гідності особи в 
кримінальному судочинстві / Н. Марущак // Підприємництво, 
господарство і право. – 2004. - № 8. – С. 146-149.  

4. Про необхідність нового порядку відшкодування 
моральної шкоди, завданої особі незаконними діями органів 
дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду / 
Н. Марущак // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 
5. – С. 129-132. 

 

2005 
5. Проблема забезпечення права на повагу до гідності 

особи у кримінальному судочинстві України / Н. В. Марущак // 
Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки : 
зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки, (Чернігів, 19 
трав. 2005 р. ). – Чернігів : Чернігівські обереги, 2005. – С. 84-87. 

6. Проблема забезпечення права на повагу до гідності 
особи у кримінальному судочинстві України / Н. В. Марущак // 
Розвиток наукових досліджень’ 2005 : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., (Полтава, 7-9 листоп. 2005 р.). – Полтава : 
ІнтерГрафіка, 2005. – Т. 3. – С. 50-54. 

7. Справедливість у кримінальному судочинстві / 
Н. Марущак // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 
12. – С. 174-177. 

 

2006 
8. Гідність особи – ключове поняття теорії прав людини /  
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Н. В. Марущак // Розвиток наукових досліджень’ 2006 : матеріали 
другої міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-29 листоп. 2006р.). 
– Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 3. – С. 55-58. 

9. Моральність кримінального процесу / Н. В. Марущак // 
Україна : шляхи культурного розвитку та формування духовної 
цілісності : матеріали першої міжнар. наук. конф., (Чернігів, 18-19 
трав. 2006 р.). – Чернігів, 2006. – С. 26-27. 

10. Моральність принципів правосуддя / Н. В. Марущак // 
Наукові дослідження – теорія та експеримент’ 2006 : матеріали 
другої міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 15-17 трав. 2006 р.). – 
Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 3. – С. 49-53.  

11. Повага до гідності особи як конституційний принцип 
кримінального процесу / Н. В. Марущак // Права людини : зб. 
матеріалів круглого столу, (4 квіт. 2006 р.) / за ред. О. Г. Козинець. 
– Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. – С. 27-36.  

 

2007 
12. Міжнародно-правова регламентація права на повагу 

до гідності / Н. В. Марущак // Цивілізаційна роль прав людини в 
упорядкуванні соціальних відносин : зб. матер. наук.-практ. 
семінару, (Чернігів, 5 груд. 2006 р.) / за ред. О. Г. Козинець. – 
Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. – С. 22-27. 

13. Моральні основи кримінального процесу за Статутом 
кримінального судочинства 1864 р. / Н. В. Марущак // Наукові 
дослідження – теорія та експеримент 2007 : матеріали третьої 
міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 14-16 трав. 2007 р.). – 
Полтава : ІнтерГрафіка, 2007. – Т. 3. – С. 76-79. 

14. Про необхідність нового порядку відшкодування 
моральної шкоди, що завдана особі незаконними діями 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду / 
Н. В. Марущак // Розвиток наукових досліджень 2007 : матеріали 
третьої міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 26-28 листоп. 
2007р.) – Полтава : ІнтерГрафіка, 2007. – Т. 3. – С. 65-69. 

15. Справедливість у кримінальному судочинстві / 
Н. В. Марущак // Роль та місце правової держави у формуванні та 
розвитку громадянського суспільства : зб. матеріалів круглого 
столу, (Чернігів, 3 квіт. 2007 р.) / за ред. О. Г. Козинець. – Чернігів: 
Чернігівські обереги, 2007. – С. 28-33.  

 

2008 
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16. Про порядок та умови відшкодування моральної 
шкоди, що завдана особам незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури або суду / Н. В. Марущак // Демократизація 
державно-правових інститутів як фактор організації суспільства : 
зб. матеріалів наук.-практ. семінару, (Чернігів, 4 груд. 2007 р.) / за 
ред. О. Г. Козинець. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – С. 55-65. 

 

2009 
17. Про практику застосування Європейської конвенції 

1950 року при здійсненні правосуддя українськими судами / 
Н. В. Марущак // Розвиток наукових досліджень’ 2009 : матеріали 
п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 листоп. 2009 р.). 
– Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – Т. 4. - С. 115-119. 

 

2010 
18. Досудове розслідування кримінальної справи: 

завдання та засоби їх досягнення / Н. Марущак // 
Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 3. – С. 145-
148.  

19. Забезпечення права особи на повагу до її гідності на 
стадії досудового розслідування у кримінальному процесі 
України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 / 
Н. В. Марущак ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2010. – 19 с. 

20. Забезпечення права особи на повагу до її гідності на 
стадії досудового розслідування у кримінальному процесі 
України : дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 / 
Марущак Наталія Володимирівна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 
– К., 2010. – 251 арк.  

 

2011 
21. Деякі аспекти забезпечення права особи на повагу до 

гідності при прийнятті процесуальних рішень на стадії 
досудового розслідування / Н. Марущак // Підприємництво, 
господарство і право. - 2011. - №11. – С. 123-127.  

22. Забезпечення права особи на повагу до її гідності на 
стадії досудового розслідування у кримінальному процесі 
України : моногр. / Н. В. Марущак. – Чернігів : Черніг. держ. ін-т 
права, соц. технол. та пр., 2011. – 159 с. 

23. Щодо питання забезпечення прав особи при прийнятті 
процесуальних рішень на стадії досудового розслідування / 
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Н. В. Марущак // Розвиток наукових досліджень’ 2011 : матеріали 
сьомої міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 28-30 листоп. 2011 
р.). – Полтава : ІнтерГрафіка, 2011. – Т. 3. - С. 91-95. 

 

2012 
24. Відшкодування моральної шкоди як елемент 

відповідальності держави перед суспільством / Н. В. Марущак 
// Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, 
перспективи: зб. матеріалів круглого столу, (Київ, 16-17 груд. 2012 
р.) – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 
С. 116-121. 

25. Деякі проблемні аспекти порядку порушення 
кримінальної справи у кримінальному процесі України / 
Н. Марущак // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 
2. – С. 137-140.  

26. Конституційне право зарубіжних країн: метод. вказівки 
по провед. семінар. занять для студ. напряму підготов. 6.030401 – 
Правознавство денної форми навчання / уклад. Н. В. Марущак; 
Черніг. держ. технолог. ун-т. - Чернігів : ЧДТУ, 2012. – 58 с. 

27. Питання поваги до гідності людини, її прав та свобод у 
творах українських демократів кінця XVIII–ХІХ століть / 
Н. В. Марущак // Реформування системи кримінальної юстиції в 
Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та 
криміналістичні проблеми : зб. матеріалів міжнар.наук.-практ. 
конф. з нагоди 10-річчя Ірпінської фін.-юридичної акад. та 80-річчя 
з дня народж. відом. вчен.-криміналіста сучасності, док. 
юридичних наук, проф. Бахіна Володимира Петровича, (16 
листоп. 2012 р.). – Ірпінь : Ірпінська фінансово-юридична 
академія, 2012. – С. 205-207. 

28. Права людини: метод. вказівки по провед. семінар. 
занять для студ. спец. 7.03040101 – Правознавство денної форми 
навчання / уклад. Н. В. Марущак; Черніг. держ. технолог. ун-т. - 
Чернігів : ЧДТУ, 2012. – 40 с. 

29. Проблема забезпечення прав людини при 
застосуванні затримання та взяття під варту на стадії 
досудового розслідування у кримінальному процесі України / 
Н. В. Марущак // Судова апеляція. – 2012. - № 1. – С. 59-66.  

30. Теорія держави і права: метод. вказівки по провед. 
семінар. занять для студ. напряму підготов. 6.030401 – 
Правознавство денної форми навчання. Ч.1. / уклад. 
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Н. В. Марущак; Черніг. держ. технолог. ун-т. - Чернігів : ЧДТУ, 
2012. – 78 с. 

31. Теорія держави і права: метод. вказівки по провед. 
семінар. занять для студ. напряму підготов. 6.030401 – 
Правознавство денної форми навчання. Ч. 2. / уклад. 
Н. В. Марущак; Черніг. держ. технолог. ун-т. - Чернігів : ЧДТУ, 
2012. – 105 с.  

32. Щодо питання забезпечення прав людини при 
застосуванні затримання та взяття під варту на стадії 
досудового розслідування у кримінальному процесі України / 
Н. В. Марущак // V Наукові читання присвячені пам’яті 
Володимира Михайловича Корецького : зб. наук. пр. / Київський 
ун-т права НАН України; редкол. : Ю. С. Шемшученко, 
Ю. Л. Бошицький, В. Н. Денисов [та ін.]. – К. : Вид-во 
Європейського ун-ту, 2012. – С. 259-262. 

33. Щодо питання порядку порушення кримінальної 
справи у кримінальному процесі України / Н. В. Марущак // 
Наукові дослідження – теорія та експеримент’ 2012 : матеріали 
восьмої міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 28-30 трав. 2012 р.). 
– Полтава : ІнтерГрафіка, 2012. – С. 64-68. 

34. Щодо питання суті та змісту права особи на повагу до 
її гідності / Н. Марущак // Підприємництво, господарство і право. 
– 2012. - № 9. – С. 3-6.  

 

2013 
35. Міжнародно-правова регламентація права на повагу 

до гідності особи / Н. В. Марущак // Малий і середній бізнес 
(право, держава, економіка) : екон.-прав. наук.-практ. журн. – 
2013. - № 4 (55). – С. 33-38. 

36. Основні підходи до поняття «гідність» у філософсько-
правовій думці / Н. Марущак // Підприємництво, господарство і 
право. - 2013. - № 2. – С. 12-16.  

37. Розуміння людської гідності у працях видатних 
представників філософської думки Нового часу / 
Н. В. Марущак // Правове життя сучасної України : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса,16-17 трав. 2013 р.) / відп. за 
вип. В.М. Дрьомін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – О. : 
Фенікс, 2013. – Т. 1. – С. 32-34. 

38. Щодо питання міжнародно-правової регламентації 
права на повагу до гідності особи під час застосування на 
стадії досудового розслідування заходів процесуального 
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примусу / Н. В. Марущак // Розвиток наукових досліджень 2013 : 
матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25 – 27 
листоп. 2013 р.). – Полтава : ІнтерГрафіка, 2013. – Т. 3. – С. 48-52. 

39. Щодо питання основоположних засад кримінального 
провадження в Україні / Н. В. Марущак // Наукові дослідження – 
теорія та експеримент‘ 2013 : матеріали дев’ятої міжнар. наук.-
практ. конф., (Полтава, 29 - 31 трав. 2013 р.). – Полтава : 
ІнтерГрафіка., 2013. – Т. 3. – С. 25-30. 

 

2014 
40. Деякі аспекти розуміння гідності людини у творах 

російських філософів, юристів на початку ХХ століття 
/ Н. В. Марущак // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 248-252.  

41. Питання людської гідності у творах українських 
демократів кінця ХІХ – початку ХХ століть / Н. В.Марущак // 
Сборник научных трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА А. Д., 
2014. – Т. 30. – Вип. 2. – С. 19-21. 

42. Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського 
товариства / Н. В. Марущак // Проблеми захисту прав та свобод 
людини і громадянина : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. мол. 
вчен. та студ., (Чернігів, 22-23 трав. 2014 р.).- Чернігів : Десна 
Поліграф, 2014. – С. 518-522. 

 

2015 
43. Деякі проблемні аспекти застосування практики 

Європейського суду судами України / Н. В. Марущак // 
Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2015. - № 1 
(1). – С.13-18. 

44. Проблемні питання застосування практики 
Європейського суду судами України / Н. В. Марущак // 
Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : 
всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчен. та студ., (Чернігів, 14-15 
трав. 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 50 – 52. 

45. Щодо питання поваги до гідності людини, її прав та 
свобод у творах українських демократів середини ХІХ – 
початку ХХ століть / Н. В. Марущак // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 
2015. – Вип. 1. – С. 23 -26.  

46. Щодо питання соціальної суті прав людини / 
Н. В. Марущак // Právna veda a prax v tretom tisicroci : 
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Medzinarodna vedecka konferencia, (27-28 februar 2015 r.). – Košice 
: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – C. 15 – 17.  

47. Щодо питання універсальності прав людини 
/ Н. В. Марущак // Ukraine – EU. Modern technology, business and 
law. In 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. 
Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current 
problems of legal science and practice: collection of international 
scientific papers, (Kosice, Slovakia, March 30 – April 2, 2015) = 
Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка і право. В 2-х ч. Ч. 2. 
Cучасна інженерія. Сталий розвиток. Інновації в соціальній роботі: 
філософія, психологія, соціологія. Сучасні проблеми юридичної 
науки та практики: зб. міжнар. наук. пр., (Кошице, Словаччина, 30 
берез. – 2 квіт. 2015 р.). – Сhernihiv : CNUT, 2015. – С. 288-290. 
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ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ Н. В. МАРУЩАК 
 

2007 
1. Казанцева, Т. Тиждень юридичного факультету / 

Т. Казанцева // Інститутський вісник : газ. Чернігів. держ. ін-ту 
права, соц. технол. та пр. – 2007, 22 груд., № 4 (9). – С. 4. 

2. Козинець, О. Г. Науковий, методичний та кадровий 
потенціал – на вирішення завдань підготовки фахівців / 
О. Г. Козинець // Інститутський вісник : газ. Чернігів. держ. ін-ту 
права, соц. технол. та пр.– 2007, 22 груд., № 4(9). – С. 3. 

 
2010 

3. Крок до професії // Інститутський вісник: газ. Чернігів. держ. 
ін-ту права, соц. технол. та пр. – 2010., 26 черв., № 2(19). – С. 2. 

 
2011 

4. Вітаємо! Із захистом дисертацій Марущак Наталію 
Володимирівну в. о. доцента кафедри історії та теорії держави і 
права, адміністративного та конституційного права // 
Інститутський вісник: газ. Чернігів. держ. ін-ту права, соц. технол. 
та пр. – 2011, 26 берез., №1(21). – С. 2. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
 

В 
Відшкодування моральної шкоди як елемент відповідальності 
держави перед суспільством [24] 
Г 
Гідність особи – ключове поняття теорії прав людини [8] 
Д 
Деякі аспекти забезпечення права особи на повагу до гідності при 
прийнятті процесуальних рішень на стадії досудового 
розслідування [21] 
Деякі аспекти розуміння гідності людини у творах російських 
філософів, юристів на початку ХХ століття [40] 
Деякі проблемні аспекти застосування практики Європейського 
суду судами України [43] 
Деякі проблемні аспекти порядку порушення кримінальної справи 
у кримінальному процесі України [25 ] 
Досудове розслідування кримінальної справи: завдання та засоби 
їх досягнення [18]  
З  
Забезпечення права особи на повагу до її гідності на стадії 
досудового розслідування у кримінальному процесі України [19], 
[20], [22]  
К 
Конституційне право зарубіжних країн [26] 
М 
Міжнародно-правова регламентація права на повагу до гідності 
[12] 
Міжнародно-правова регламентація права на повагу до гідності 
особи [35] 
Моральні основи кримінального процесу за Статутом 
кримінального судочинства 1864 р. [13] 
Моральність кримінального процесу [9] 
Моральність принципів правосуддя [10] 
О 
Основні підходи до поняття «гідність» у філософсько-правовій 
думці [36] 
П 
Питання людської гідності у творах українських демократів кінця 
ХІХ – початку ХХ століть [41] 
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Питання поваги до гідності людини, її прав та свобод у творах 
українських демократів кінця XVIII–ХІХ століть [27] 
Повага до гідності особи у кримінально-процесуальному 
законодавстві України [1] 
Повага до гідності особи як конституційний принцип кримінального 
процесу [11] 
Права людини [28] 
Проблема правового регулирования принципа уважения 
достоинства личности в уголовном процессе Украины [2]  
Проблема забезпечення права на повагу до гідності особи у 
кримінальному судочинстві України [5], [6] 
Проблема забезпечення прав людини при застосуванні 
затримання та взяття під варту на стадії досудового 
розслідування у кримінальному процесі України [29] 
Проблемні питання застосування практики Європейського суду 
судами України [44] 
Про зміст принципу поваги до гідності особи в кримінальному 
судочинстві [3] 
Про необхідність нового порядку відшкодування моральної шкоди, 
завданої особі незаконними діями органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду [4], [14] 
Про порядок та умови відшкодування моральної шкоди, що 
завдана особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду [16] 
Про практику застосування Європейської конвенції 1950 року при 
здійсненні правосуддя українськими судами [17] 
Р 
Розуміння людської гідності у працях видатних представників 
філософської думки Нового часу [37] 
С 
Справедливість у кримінальному судочинстві [7], [15] 
Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства [42] 
Т  
Теорія держави і права [30], [31] 
Щ 
Щодо питання забезпечення прав людини при застосуванні 
затримання та взяття під варту на стадії досудового 
розслідування у кримінальному процесі України [32] 
Щодо питання забезпечення прав особи при прийнятті 
процесуальних рішень на стадії досудового розслідування [23] 
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Щодо питання міжнародно-правової регламентації права на 
повагу до гідності особи під час застосування на стадії досудового 
розслідування заходів процесуального примусу [38] 
Щодо питання основоположних засад кримінального провадження 
в Україні [39] 
Щодо питання поваги до гідності людини, її прав та свобод у 
творах українських демократів середини ХІХ – початку ХХ століть 
[45] 
Щодо питання порядку порушення кримінальної справи у 
кримінальному процесі України [33] 
Щодо питання соціальної суті прав людини [46] 
Щодо питання суті та змісту права особи на повагу до її гідності 
[34] 
Щодо питання універсальності прав людини [47] 
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