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Передмова
У сучасних умовах побудови правової Української держави особливого
значення набуває дотримання прав і свобод людини і громадянина. Новий КПК
України спрямований на досягнення верховенства права у кримінальному
провадженні, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються
найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Упорядкування літератури з кримінального процесу у світлі прийняття
нового КПК України з метою систематизації та полегшення наукового пошуку
літературних джерел і стали головним чинником створення даного
бібліографічного покажчика.
В основу структури бібліографічного покажчика покладена система, яка
прийнята при вивченні кримінального процесу та змінами, які внесені новим
КПК України. Загальна частина покажчика поділена на 8 розділів; Особлива –
на 10. Для зручності користувачів та з метою більшої деталізації наведених
відомостей окремі розділи Загальної та Особливої частин, у свою чергу,
поділяються на підрозділи і пункти.
Укладачі вважають, що така деталізація інформації дозволить студентам і
курсантам більш поглиблено вивчати теоретичний матеріал, а також
використовувати додаткову літературу для написання курсових і наукових
робіт, викладачам – використовувати бібліографію при підготовці методичних
матеріалів та планів семінарських занять. Магістри та ад’юнкти також можуть
використовувати покажчик при відборі літератури для написання наукових
робіт.
У процесі роботи над бібліографією укладачі користувались в основному
фондами загальної бібліотеки Національної бібліотеки внутрішніх справ. Слід
зауважити, що в бібліографії представлені роботи викладацького складу
кафедри кримінального процесу. Бібліотека висловлює вдячність викладачам
кафедри за співпрацю у роботі над бібліографією.
Запропонований бібліографічний покажчик дасть можливість зорієнтувати
студентів і курсантів, які вивчають кримінальний процес, у наявній літературі з
даного предмета та буде корисний магістрам, ад’юнктам, викладачам, що
досліджують
проблеми
удосконалення
кримінально-процесуального
законодавства.
Укладачі з вдячністю сприймуть зауваження чи побажання для подальшого
удосконалення даного виду інформаційної роботи.
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1. Проблеми
реформування
законодавства України на сучасному етапі

кримінально-процесуального

Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : навч. посіб. /
Ю.І.Азаров, О.С.Заїка, В.Г.Фатхутдінов. – К. : Кутеп, 2008. – 430 с.
Аленін Ю.П. Деякі концептуальні підходи до реформування кримінальнопроцесуального законодавства України // Проблеми реформування
кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі :
матеріали круглого столу (Київ, 20 трав. 2011 р.) /НАВС. – К., 2011. – С. 26-28.
Богатирьов І.Г. Постановка проблем та шляхи їх розв’язання в процесі
реформування кримінально-процесуального кодексу України / І.Г.Богатирьов,
І.П.Баглай // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С.150-154.
Водько М.П. Гармонізація кримінально-процесуальних і оперативнорозшукових правових норм у проекті нового КПК України //
Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. − № 1. – С. 197-201.
Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування
кримінального судочинства України // Право України. – К., 2010. – № 2. –
С.150-158.
Гончаренко В. В. Деякі
питання
реформування
кримінальнопроцесуального законодавства України // Проблеми реформування
кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі :
матеріали круглого столу (Київ, 20 трав. 2011 р.) / НАВС. – К., 2011. – С. 21-23.
Гришин Ю. А. О реформировании уголовного процесса Украины в
условиях европейской правовой интеграции // Вісник Луганського держ. ун-ту
внутр. справ. Спец. вип. – 2010. – Ч. 3, № 6. – С. 137-141.
Грошевий Ю.М. Оновлення кримінально-процесуального законодавства –
складова частина реалізації концепції реформування кримінальної юстиції
України // Грошевий Ю.М. Вибрані праці. – Х. : Право, 2011. – С. 556-562.
Грошевий Ю. М. Проблеми реформування кримінального судочинства //
Грошевий Ю.М. Вибрані праці. – Х. : Право, 2011. – С. 430-439.
Грошевий Ю. М. Актуальні проблеми вдосконалення кримінальнопроцесуального законодавства // Грошевий Ю.М. Вибрані праці. – Х. : Право,
2011. – С. 582-586.
Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України :
монографія. – Х. : Вид. ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.
Капліна О. В. Правозастосовне
тлумачення
норм
кримінальнопроцесуального права : монографія. – Х. : Право, 2008. – 296 с.
Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 черв. 2012 р. –
Відп. офіц. текстові. – К. Алерта, 2012. – 304 с.
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Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар / за ред.. В.Г.Гончаренка, В.Т.Норма, М.Є. Шумила. – К. : Юстиніан,
2012. – 1217 с.
Кримінально-процесуальне право України : підруч. / за ред.
Ю. П. Аленіна. – Х. : Одіссей, 2009. – 816 с.
Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України (Загальна частина) / В.В.Рожнова,
Д.О.Савицький,
Я.Ю.Конюшенко,
І.В.Чурікова,
О.Є.Омельченко,
Д.П.Письменний, М.Я.Никоненко, К.Г.Горєлкіна, О.Ю.Хабло, О.Г.Яновська. –
К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.
Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України (Особлива частина) / О.Ю.Хабло,
О.С.Степанов, М.П.Климчук, Д.П.Письменний, К.Г.Горєлкіна, Ю.І.Азаров,
О.В.Мельник, Н.С.Карпов, О.Г.Яновська, Л.Д.Удалова, А.В.Форостяний,
О.В.Римарчук. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.
Кухнюк Д. В. Судовий
прецедент
як
джерело
кримінальнопроцесуального права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09) /
Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка. – К., 2008. – 17с.
Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право України : курс лекцій /
Лобойко Л.М. – К. : Істина, 2005. – 456 с.
Лобойко Л. М. Методи правового регулювання у кримінальному процесі
України: автореф. дис. ... докт. юрид. наук (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України
ім.Я.Мудрого. – Х., 2007. – 36 с.
Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінальнопроцесуального законодавства України // Право України. – К., 2009. – № 2. –
С. 36-43.
Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства
у частині регламентації уніфікації та диференціації форм досудового
розслідування
//
Актуальні
проблеми
реформування
кримінальнопроцесуального законодавства : матеріали круглого столу (29 трав. 2009 р.,
Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ,
2010. – С. 3-5.
Лоскутов Т.О. Зміст предмета правового регулювання у кримінальному
процесі // Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. –
2011. − № 4. – С. 333-343.
Лоскутов Т. О. Предмет і метод правового регулювання у кримінальному
процесі // Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. –
2011. − № 4. – С. 492-498.
Лоскутов Т. О. Структура
предмета
правового
регулювання
у
кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровського державного
ун-ту внутрішніх справ. – 2011. − № 4. – С. 432-440.
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Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті
європейських стандартів: теорія, історія і практика: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук (12.00.09) / Нац. юрид. академія України ім.Я.Мудрого. – Х., 2005. – 35с.
Малярчук Т. В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права
України: автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09) / НАВС. – К., 2011. – 16 с.
Міщенко С.Г. Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08) / Нац. акад. прокуратури України. – К., 2011. –
19с.
Пепеляєв С. Реформування кримінального процесу України в контексті
європейських правових цінностей // Академія управління МВС. – К., 2007. –
№ 1. – С.75-85.
Пепеляєв С. Шляхи реформування кримінально-процесуального права
України в контексті європейського права // Науковий вісник Академії
управління МВС. – К., 2007. – № 2-3. – С.117-125.
Письменний Д.П. Наукові погляди професора В.К. Лисиченка на розвиток
кримінально-процесуального законодавства України // Криміналістична наука:
витоки, сучасність та перспективи: збірник матеріалів І Міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження В.К. Лисиченка
та 92-річчю з дня народження І.Я. Фрідмана. – Ірпінь: Міжрегіональна
фінансово-юридична академія, 2012. – С. 19-22.
Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства
України на сучасному етапі : матеріали круглого столу (Київ, 20 трав. 2011 р.). –
К.: НАВС, 2011. – 350 с.
Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства //
Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та
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