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Діяльність правоохоронних органів 

 

1. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності 

правоохоронних органів та військових формувань : матеріали регіон. 

круглого столу : (м. Харків, 19 трав. 2017 р.). Вип. 1 / Служба безпеки 

України, Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України Нац. юрид. 

ун-ту ім. Ярослава Мудрого. –Харків : Право, 2017. – 129 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А777405-1 До збірника увійшли тези доповідей, 

виступи науковців, практичних працівників та курсантів, присвячені 

проблемам забезпечення службово-бойової діяльності правоохоронних 

органів та військових формувань в умовах сьогодення. 

2. Відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП: правові, 

експертні та фінансові питання / О. О. Жолобецький ,В. І. Шевченко, В. Л. 

Володарський , Б. І.  Рафалюк . - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 259 с. Шифр 

зберігання вБібліотеці: А775474 Книга присвячена правовим та експертним 

питанням, які виникають у практиці щодо відшкодування шкоди, 

спричиненої ДТП. Автори книги з позицій свого багаторічного досвіду у 



галузі права, експертної діяльності та страхування дають методичні 

рекомендації щодо захисту інтересів як потерпілого, якому необхідно 

отримати реальне відшкодування шкоди, так і особи, яка зобов’язана шкоду 

відшкодувати, але від якої часто вимагають відшкодування необґрунтоване 

або завищене. Обговорено проблеми чинного законодавства та 

недосконалість існуючих методик експертних досліджень у галузі оцінки 

майна, пошкодженого в результаті ДТП,  надано практичні рекомендації 

щодо ефективного захисту законних інтересів водіїв та автовласників. 

3. Досвід країн Європейського Союзу щодо виявлення та 

розслідування відмивання злочинних доходів із використанням 

цифрової валюти (криптовалюти): метод. рек. / [С. С. Чернявський та ін.]; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Консультат. місія Європ. 

Союзу в Україні. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. - 84 с. Шифр 

зберігання вБібліотеці: А775463 Розглянуто особливості функціонування 

ринку цифрової валюти, з огляду на матеріали міжнародних правоохоронних 

організацій. Охарактеризовано схеми відмивання злочинних доходів з 

використанням відповідних фінансових інструментів, виокремлено напрями 

розслідування правопорушень у цій сфері з урахуванням досвіду країн ЄС. 

4. Досвід країн Європейського Союзу щодо протидії злочинам, 

пов’язаним з корупцією, та захисту фінансових інтересів держави: аналіт. 

огляд / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Консультат. місія 

Європ. Союзу в Україні ; [упоряд.: І. Кржечковськис та ін.]. - Київ : Нац. 

акад. внутр. справ, 2016. - 276 с. Шифр зберігання вБібліотеці: А775464 

Аналітичний огляд містить міжнародні та національні законодавчі й інші 

нормативно-правові акти, що регламентують протидію корупції та 

запобігання її виявам. Розглянуто приклади зарубіжного досвіду 

розслідування фінансових злочинів, пов’язаних із корупцією. Наведено 

практики викриття фактів використання альтернативних банківських 

платформ як засобу виведення активів. Висвітлено повноваження 



спеціальних правоохоронних органів деяких європейських країн з протидії 

корупційним злочинам. 

5. Дручек О. М. Правоохоронна діяльність Національної поліції 

України щодо забезпечення прав і свобод дитини: основні форми / О. М. 

Дручек // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 

2017. – Вип. 5/2. – С. 7-11. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-

5/2(2017) Розглянуто стан вивчення та закріплення в нормативно-правових 

актах форм правоохоронної діяльності Національної поліції України щодо 

забезпечення прав і свобод дитини. Визначено поняття та форми 

правоохоронної діяльності Національної поліції України щодо забезпечення 

таких прав.  Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwimt4bkpJLdAhUHqIsKHafsAHkQFjABegQICRAB&u

rl=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2Findex.php%2Farkhiv-

vidannya%3Fid%3D302&usg=AOvVaw3b1LoYa7ZhrYmrRXp--dOg 

6. Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ про 

корупційні правопорушення // Юрид. вісн. України. — 2018. — 27 лип.–    

9 серп. (№ 30/31). — С. 4. Йдеться про семінар під головуванням першого 

заступника прокурора Тернопільської області М. Голомші, на якому 

обговорили проблемні питання забезпечення участі прокурорів у розгляді 

справ про правопорушення, пов’язані з корупцією, та шляхи їх вирішення. 

7. Запобігання правопорушенням неповнолітніх: зб. метод. рек. 

/ [І. П. Багаденко та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Київ : 

ДНДІ МВС України, 2016. - 284 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А772635 

Надано рекомендації щодо реалізації у практичній діяльності низки 

організаційно-правових форм і методів запобігання правопорушенням 

неповнолітніх. Це, зокрема, використання “зелених кімнат”, здійснення 

моніторингу дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках для 

дітей органів Національної поліції. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimt4bkpJLdAhUHqIsKHafsAHkQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2Findex.php%2Farkhiv-vidannya%3Fid%3D302&usg=AOvVaw3b1LoYa7ZhrYmrRXp--dOg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimt4bkpJLdAhUHqIsKHafsAHkQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2Findex.php%2Farkhiv-vidannya%3Fid%3D302&usg=AOvVaw3b1LoYa7ZhrYmrRXp--dOg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimt4bkpJLdAhUHqIsKHafsAHkQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2Findex.php%2Farkhiv-vidannya%3Fid%3D302&usg=AOvVaw3b1LoYa7ZhrYmrRXp--dOg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimt4bkpJLdAhUHqIsKHafsAHkQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2Findex.php%2Farkhiv-vidannya%3Fid%3D302&usg=AOvVaw3b1LoYa7ZhrYmrRXp--dOg


8. Зеленський Є. С. Пріоритетні напрями вдосконалення 

запобігання поліцейськими вчиненню адміністративних правопорушень 

дітьми  / Є. С. Зеленський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. 

науки. – Херсон, 2017. – Вип. 5/2. – С. 17-18. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17659-5/2(2017)  Висвітлено пріоритетні напрямки 

удосконалення запобігання поліцейськими вчиненню адміністративних 

правопорушень дітьми.  Наголошено на вдосконаленні заходів загальної 

профілактики шляхом запровадження загальнодержавних програм із 

використанням можливостей інтернет-ресурсів, телебачення, середніх 

загальноосвітніх шкіл. З урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано 

створити інститут шкільного поліцейського.  Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwiLwMegp5LdAhXmk4sKHVASDXkQFjAAegQIARA

C&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2

F5.pdf&usg=AOvVaw2ooFg2WFwRoeehDrp6nsCH 

9. Іванов В. У Львові готують військових поліцейських за 

стандартами НАТО / Віталій Іванов // Нар. армія. — 2018. — 30 серп.       

(№ 35). — С. 11. Подано інформацію про те, що упродовж трьох років у 

Львові діє унікальний освітній центр підготовки військових поліцейських для 

Збройних сил України. Зазначено, що за цей час курсову підготовку закінчили 

більше як три сотні військових правоохоронців із різних куточків держави, 

ще півсотні підвищили фахову кваліфікацію до інструкторського рівня. 

10. Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського 

впливу на злочинність / М. Г. Колодяжний ; за ред. В. В. Голіни ; НАПрН 

України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків : Право, 

2017. - 251 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А776679 Монографія 

присвячена вивченню сучасного стану та основних форм громадського 

впливу на злочинність у низці країн світу. Здійснено спробу висвітлення 

розуміння громадськості як суб’єкта запобіжної діяльності, передусім, у 

розвинених західних державах. Досліджено нормативно-правові акти, що 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLwMegp5LdAhXmk4sKHVASDXkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F5.pdf&usg=AOvVaw2ooFg2WFwRoeehDrp6nsCH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLwMegp5LdAhXmk4sKHVASDXkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F5.pdf&usg=AOvVaw2ooFg2WFwRoeehDrp6nsCH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLwMegp5LdAhXmk4sKHVASDXkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F5.pdf&usg=AOvVaw2ooFg2WFwRoeehDrp6nsCH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLwMegp5LdAhXmk4sKHVASDXkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F5.pdf&usg=AOvVaw2ooFg2WFwRoeehDrp6nsCH


регламентують та визначають діяльність недержавних органів у сфері 

запобігання злочинності за кордоном. На підставі вивчення офіційної 

статистичної інформації органів кримінальної юстиції здійснюються певні 

висновки щодо стану й сучасних тенденцій злочинності у низці держав 

Північної та Південної Америки, Європи і Азії. На підставі дослідження 

зарубіжного досвіду участі громадськості у запобіганні злочинності 

запропоновано напрями його упровадження у правотворчій та 

правозастосовній практиці в Україні. 

11. Моторний Ю. Злочини без відповідальності, або Нащо нам тії 

вороги, якщо в нас така поліція й прокуратура? / Юрій Моторний 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 17 – 23 серп. (№ 33). — С. 12-13. На 

прикладі справи громадянина України з Полтави розглянуто проблему 

забезпечення прав людини в процесі кримінального розслідування та значення 

невідворотності покарання правопорушників. 

12. На Донеччині запрацювали кінна поліція та велопатрулі 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 10 – 16 серп. (№ 32). — С. 8. Зазначено, 

що тепер близько 15-ти додаткових кінних і велосипедних патрулів 

працюватимуть у курортних зонах Маріуполя та Мангушського району 

Донецької області. Маріуполь став другим містом в країні, де з’явилася 

туристична поліція: з травня аналогічний проект успішно працює в Одесі. 

Текст: https://lexinform.com.ua/v-ukraini/na-donechchyni-zapratsyuvaly-kinna-

politsiya-ta-velopatruli/ 

13. Плугатар Т. А. Наукове забезпечення функціонування 

системи Міністерства внутрішніх справ України: адміністративно-

правове регулювання / Т. А. Плугатар ,О. В. Скоробагатько ; М-во внутр. 

справ України, Держ. НДІ МВС України. - Київ : Нілан-ЛТД, 2016. - 199 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Б352160 Розкрито теоретичні, 

методологічні та правові засади наукового забезпечення функціонування 

системи МВС України. Висвітлено роль наукових досліджень, з’ясовано 

сутність та особливості правового закріплення принципів адміністративно-

https://lexinform.com.ua/v-ukraini/na-donechchyni-zapratsyuvaly-kinna-politsiya-ta-velopatruli/
https://lexinform.com.ua/v-ukraini/na-donechchyni-zapratsyuvaly-kinna-politsiya-ta-velopatruli/


правового регулювання наукового забезпечення функціонування системи МВС 

України. Розроблено основні положення проекту Концепції реформування 

наукової і науково-технічної діяльності в системі МВС України з 

урахуванням напрямів удосконалення правових засад організації та 

управління системою науки Міністерства, а також механізмів залучення 

наукового потенціалу й забезпечення умов ефективної співпраці наукових та 

освітніх установ і практичних органів та підрозділів, які належать до 

сфери його управління. 

14. Поліщук В В. Розслідування злочинів, пов’язаних із 

застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у 

вогнепальну зброю / В. В. Поліщук, Р. В. Мельник. - Київ : Центр учб. літ., 

2017. - 173 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А775471 Висвітлено 

результати дослідження злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових 

пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. Розкрито їх 

сутність та характерні особливості. На основі аналізу теоретичних 

концепцій та практики визначено зміст основних елементів 

криміналістичної характеристики, виявлено та описано їх взаємозв’язки. 

Головна мета роботи – визначення особливостей розслідування злочинів, 

пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв, та об’єктів, перероблених 

у вогнепальну зброю, що зумовило розгляд проблем вирішення типових 

слідчих ситуацій, висунення версій та планування розслідування, проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій.  

15. Права людини в діяльності української поліції – 2016 / [В. К. 

Батчаєв та ін.; упоряд. та ред.: Є. О. Крапивін] ; Асоц. УМДПЛ, Експерт. 

група ”Поліція під контролем”. - Київ : Софія-А, 2017. - 289 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А775459 Видання присвячене стану дотримання 

прав людини в діяльності української поліції протягом року а також 

ключовим подіям в сфері поліцейської діяльності — реформі поліції та 

атестуванню (переатестації) поліцейських. Головний акцент зроблено на 

аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод людини, що 



закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року: порядок розділів та перелік прав, що в ньому висвітлюється, 

відповідають порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних 

джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, 

результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних 

зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації. Щорічне 

видання започатковано Управлінням моніторингу дотримання прав людини 

(УМДПЛ) в системі МВС в 2008 році. 

16. Руденко А. Шлях спецпризначенця / Альона Руденко // День. - 

2018. - 23 серп. (№ 151). — С. 10-11. Розглянуто питання підготовки 

підрозділів спеціального призначення у Національній академії Національної 

гвардії України. 

17. Фелик В І. Адміністративно-правове забезпечення 

профілактичної діяльності Національної поліції України / В. І. Фелик ; [за 

заг. ред. О. М. Музичука]. - Харків: Панов, 2016. - 510 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А772626 Монографію присвячено комплексному аналізу 

актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових і практичних 

аспектів профілактичної діяльності Національної поліції України. Надано 

адміністративно-правову характеристику профілактики правопорушень, 

визначено місце профілактичної роботи в правоохоронній діяльності 

Національної поліції України. Окреслено місце та значення Національної 

поліції України в системі інших суб’єктів профілактичної діяльності, 

розглянуто організаційні засади профілактичної діяльності Національної 

поліції України. 

 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 



18. Актуальні питання кримінального законодавства України та 

практики його застосування / [В. Я. Тацій та ін.]; за заг. ред. В. Я. Тація, В. 

І. Борисова, Л. М. Демидової; НАПрН України, НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків: Право, 2017. - 398 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  Б352938 Монографія присвячена дослідженню 

актуальних питань кримінального законодавства та практики його 

застосування. Кримінальний кодекс України розглянуто як системне 

утворення з його якісної та кількісної сторін, а також із виділенням ознак 

такої системи та критеріїв його оцінювання. пананалізовано норми чинного 

кримінального законодавства, що передбачають кримінальну 

відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України, 

життя та здоров’я, власності, безпеки виробництва, громадської безпеки. 

Особливу увагу звернено на проблеми захисту прав дітей і осіб, що 

знаходяться під опікою або піклуванням, правосуддя, а також кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені організованою групою. Сформульовано 

пропозиції щодо удосконалення національного кримінального законодавства 

та рекомендації з питань застосування його норм. 

19. Андрушко А. В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: 

кримінологічна характеристика та запобігання / А. В. Андрушко, І. А. 

Нестерова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”. — 

Ужгород : ІВА, 2016. — 218 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А775500 У 

монографії, присвяченій комплексному дослідженню злочинності у сфері 

туристичного бізнесу, проаналізовано сучасний стан, динаміку та 

структуру вказаного виду злочинності та з’ясовано її детермінанти. 

Розкрито основні риси осіб, які вчинили злочини у сфері туристичного 

бізнесу, і на цій основі створено узагальнений кримінологічний портрет 

особи злочинця, що вчиняє відповідні діяння. Розроблено систему заходів 

запобігання злочинності у сфері туристичного бізнесу, охарактеризовано 

віктимологічний напрям запобігання злочинам, вчинюваним у вказаній сфері. 



20. Антипенко В. Ф. Теория уголовной ответственности 

государства / В. Ф. Антипенко. — Одесса: Фенікс, 2016. — 319, [8] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А775544 В монографии с позиций международной 

криминологии рассматриваются вопросы квалификации уголовно-правовой 

субъектности государства и его уголовной ответственности. 

Криминальность поведения государства аргументируется через анализ 

процесса возникновения его виновного умысла и обоснование юридической 

несостоятельности института «общей воли» народа. Обосновано, что 

виновный умысел прослеживается в поведении государства в связи с его 

обусловленностью частной волей способных влиять на государство 

представителей реальной власти, а также функциональным слиянием воли 

индивидуумов с государственным аппаратом. 

21. Арманов М. Рівні наукового забезпечення діяльності органів 

прокуратури та прокурорської освіти / Микола Арманов // Вісн. 

прокуратури. - 2018. - № 5. — С. 147-149. Запропоновано трирівневу 

побудову наукових пошуків при забезпеченні діяльності органів прокуратури 

та прокурорської освіти, яка сприятиме запобіганню віддалення науки від 

потреб прокуратури і суспільства та підвищенню їх ефективності. У 

результаті буде відновлено зацікавленість держави в розвитку наукової 

складової у цій сфері. 

22. Бабакін В. М. Застосування міжнародного досвіду щодо 

підвищення ефективності у протидії злочинам, що вчиняються молоддю 

/В. М. Бабакін // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – 

Херсон, 2017. – Вип. 5/2. – С. 124-128. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17659-5/2(2017) Досліджено окремі аспекти застосування міжнародного 

досвіду щодо підвищення ефективності у протидії злочинам, що вчиняються 

молоддю. Проаналізовано міжнародний досвід у протидії молодіжній 

злочинності в контексті адаптації  національного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (ЄС). Запропоновано шляхи 



використання та імплементації міжнародного-правових стандартів у 

протидії злочинам, що вчиняються молоддю. 

23. Галаган В І. Недоторканність права власності як засада 

кримінального провадження на досудовому розслідуванні / В. І. Галаган, 

Н. С. Моргун. – Київ : б. в., 2017. – 184 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А775532 Розглянуто поняття, ґенезу та зміст засади 

недоторканності права власності, її співвідношення з іншими засадами 

кримінального провадження. Проаналізовано механізм реалізації засади 

недоторканності права власності на досудовому розслідуванні в сучасних 

умовах кримінального провадження в Україні. Досліджено низку 

процесуальних дій, серед яких – заходи забезпечення кримінального 

провадження, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, під час 

проведення яких існує найбільша ймовірність позбавлення чи обмеження 

права власності. Запропоновано й аргументовано необхідність внесення змін 

і доповнень до КПК України з метою врегулювання процесуальної діяльності 

та дотримання конституційного права особи володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю. 

24. Галаган В. І. Процесуальний порядок накладення арешту на 

кореспонденцію у кримінальному провадженні України / В. І. Галаган, В. 

В. Шум. - Київ : б. в., 2017. - 167 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А775531 

Розкрито правовий зміст накладення арешту на кореспонденцію, її огляду 

та виїмки в сучасних умовах кримінального провадження в Україні. 

Проаналізовано процедуру забезпечення засади таємниці спілкування за КПК 

України та міжнародно-правовими актами у сфері кримінального процесу, 

розглянуто механізм реалізації захисту таємниці спілкування під час 

виймання кореспонденції, на яку накладено арешт. Досліджено специфіку 

застосування тактичних прийомів фіксації ходу і результатів огляду та 

виїмки кореспонденції у разі накладення на неї арешту. 



25. Глидер В. И. Особенности нормативного регулирования 

уголовного производства в Израиле / В. И. Глидер // Наук. вісн. Херсон. 

держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 5/2. – С. 129-133. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-5/2(2017)  Досліджено особливості 

нормативного регулювання кримінального провадження в Ізраїлі. 

Проаналізовано джерела сучасної системи законодавства Ізраїлю. Надано 

приклади з правозастосовної практики. Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwjD5tj-

t5LdAhUOp4sKHXjdBWAQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kh

erson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F33.pdf&usg=AOvVaw3XNoERLD

QEYDpeySIuWyKq 

26. Глосарій балістичних, вибухотехнічних та тактико-технічних 

термінів (з метою використання при виявленні, фіксації та вилученні 

криміналістично значимої інформації в умовах антитерористичної 

операції) / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. 

С. В. Албул, Д. С. Афонін]. — Одеса : ОДУВС, 2017. — 83 с. — Бібліогр.: с. 

80-83. Шифр зберігання в Бібліотеці: А776712 Глосарій (спеціалізований 

словник) балістичних, вибухотехнічних та тактико-технічних термінів 

призначений для надання допомоги градівникам правоохоронних органів під 

час виявлення, фіксації та вилучення криміналістично значимої інформації в 

умовах антитерористичної операції (АТО). 

27. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: 

вітчизняний та міжнародний досвід / [В. В. Голіна та ін.] ; за заг. ред. В. В. 

Голіни, М. Г. Колодяжного ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків : Право, 2017. —   

283 с. — Бібліогр.: с. 261-283 та у підрядк. прим. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А776727 Монографію присвячено комплексному дослідженню 

теоретичних і прикладних проблем участі громадськості у запобіганні 

злочинності. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD5tj-t5LdAhUOp4sKHXjdBWAQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F33.pdf&usg=AOvVaw3XNoERLDQEYDpeySIuWyKq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD5tj-t5LdAhUOp4sKHXjdBWAQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F33.pdf&usg=AOvVaw3XNoERLDQEYDpeySIuWyKq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD5tj-t5LdAhUOp4sKHXjdBWAQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F33.pdf&usg=AOvVaw3XNoERLDQEYDpeySIuWyKq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD5tj-t5LdAhUOp4sKHXjdBWAQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F33.pdf&usg=AOvVaw3XNoERLDQEYDpeySIuWyKq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD5tj-t5LdAhUOp4sKHXjdBWAQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F33.pdf&usg=AOvVaw3XNoERLDQEYDpeySIuWyKq


28. Гупяк С. Боротьба з кримінально караними корупційними 

проявами у бюджетній сфері – один із основних пріоритетів у роботі 

органів прокуратури Вінницької області / Сергій Гупяк // Вісн. 

прокуратури. - 2018. - № 5. — С. 67-72. Розглянуто результати діяльності 

правоохоронних органів Вінницької області щодо виявлення та розкриття 

злочинів, вчинених у бюджетній сфері. 

29. Денисов С Ф. Кримінально-правові санкції та їх застосування 

за злочини проти моральності / С. Ф. Денисов, В. О. Макаров ; Акад. Держ. 

пенітенціар. служби. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 325 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А775521 Наукова робота є першим у науці 

кримінального права комплексним дослідженням проблем побудови й 

застосування кримінально-правових санкцій за злочини проти моральності. 

У ній вперше аргументовано, що тенденції історичного розвитку сфери 

моральності та система злочинів проти неї відображають тісний 

взаємозв’язок їх законодавчої регламентації в конкретних умовах із 

суспільно-політичним ладом держави, а особливо з її ідеологічними 

стереотипами, що склалися в суспільстві. Установлено, що сама форма та 

зміст санкцій за злочини проти моральності хоча й містять 

альтернативність, але через украй перевищену кримінально-правову 

репресію ця альтернативність скоріше існує за рахунок ресурсів Загальної 

частини КК України. 

30. Дудоров О. О. Кримінальне право: теорія і практика : (вибр. 

пр.) / О. О. Дудоров. — Київ : ВАІТЕ, 2017. — 870 с. — Бібліогр.: с. 849-869 

у підрядк. прим., та наприкінці ст. Шифр зберігання в Бібліотеці:  В73066 

Книга є збіркою наукових праць, присвяченою 50-річному ювілею автора, і 

продовженням реалізації ідеї, започаткованої в 2010 році, коли побачила 

світ робота «О.О. Дудоров. Вибрані праці з кримінального права». Видання 

вміщує різножанрові праці автора з проблем Загальної та Особливої 

частини кримінального права, написані протягом 2010–2016 років. 



31. Жолтані М. І. Вплив релігійних конфесій на виправлення 

засуджених у кримінально-виконавчій установі / М. І. Жолтані // Наук. 

вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 5/2. – 

С. 95-97.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-5/2(2017) Проаналізовано 

форми роботи різних релігійних конфесій із засудженими до позбавлення 

волі. Висвітлено різноманітні соціальні заходи, які здійснюються 

представниками протестантських конфесій: надання гуманітарної 

допомоги, можливість пройти курс лікування від алкоголізму або наркоманії 

в реабілітаційному центрі. Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwjH6_C3sZLdAhVnxosKHSIZAbMQFjAAegQIAhAC

&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F2

5.pdf&usg=AOvVaw3WxrBsYSaixTcF7m7eCQ4D 

32. Зеленська М. І. Гарантії прав і свобод особи під час 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

/ Марина Зеленська ; за заг. ред. М. А. Погорецького ; М-во освіти і науки 

України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –Київ : Правова єдність, 2016. –   

211 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А771983 Здійснено комплексне 

дослідження, в якому сформульовано авторське визначення поняття 

«реалізація гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою». Запропоновано класифікацію 

гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою за визначеними критеріями, розроблено 

класифікацію міжнародно-правових стандартів реалізації прав і свобод 

особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою залежно від порядку застосування запобіжного заходу. 

33. Іванов С. С. Проблеми законодавчого визначення 

застосування запобіжних заходів у Кримінальному процесуальному 

кодексі України / С. С. Іванов // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: 

Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 5/2. – С. 139-141. - Шифр зберігання в 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH6_C3sZLdAhVnxosKHSIZAbMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F25.pdf&usg=AOvVaw3WxrBsYSaixTcF7m7eCQ4D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH6_C3sZLdAhVnxosKHSIZAbMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F25.pdf&usg=AOvVaw3WxrBsYSaixTcF7m7eCQ4D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH6_C3sZLdAhVnxosKHSIZAbMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F25.pdf&usg=AOvVaw3WxrBsYSaixTcF7m7eCQ4D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH6_C3sZLdAhVnxosKHSIZAbMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F25.pdf&usg=AOvVaw3WxrBsYSaixTcF7m7eCQ4D


Бібліотеці: Бп17659-5/2(2017)  Проаналізовано наукові підходи щодо 

проблем законодавчого визначення застосування запобіжних заходів у 

Кримінальному процесуальному кодексі України. Розглянуто проблемні 

питання, які виникають у ході цієї діяльності, та можливі шляхи їх 

вирішення.  

34. Ільницький В. Провокація злочинів : держава зобов’язана 

визнати такі дії злочинними і встановити кримінальну відповідальність 

/ Віктор Ільницький // Юрид. вісн. України. — 2018. — 10–16 серп. (№ 32). 

— С. 12. Приділено увагу проблемі провокації злочину з боку правоохоронців. 

Указано на відсутність тлумачення цього виду злочину. Зазначено, що в 

Особливій частині Кримінального кодексу України в статті 370 передбачено 

відповідальність тільки за провокацію хабара. 

35. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення 

діяльності органів кримінальної юстиції / [В. Ю. Шепітько та ін.] ; за ред. 

В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля ; НАПрН України, НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків : Апостіль, 2017. – 258 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А775481 Монографію присвячено проблемам 

розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення 

діяльності органів кримінальної юстиції. Розкрито сутність інновацій у 

техніко-криміналістичному забезпеченні діяльності органів кримінальної 

юстиції, досліджено проблеми застосування новітніх інформаційних 

технологій у діяльності органів досудового розслідування, інноваційні 

підходи до використання спеціальних знань у правозастосовній діяльності 

та питання техніко-криміналістичного забезпечення розслідування 

кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. 

36. Карнаух Ю. СМИрный договор / Юлия Карнаух // Юрид. 

практика. — 2018. — 14 авг. (№ 33). — С. 25. Йдеться про дискусію щодо 

резонансності кримінальних проваджень, що відбулася у межах Школи 

кримінальної практики (Legal High School). 



37. Карпенко О. Наукове забезпечення нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях 

/ Олег Карпекнко // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 5. — С. 155-156. 

Зазначено, що виконання судових рішень у кримінальних справах є 

завершальною стадією кримінального судочинства, на якій реалізуються 

вироки, ухвали суду, що набрали законної сили. Законодавець передбачив, що 

ця стадія судочинства повинна здійснюватися у суворій відповідності з 

вимогами закону, оскільки пов’язана із суттєвим погіршенням правового 

статусу особи, обмеженням певних прав і свобод у зв’язку з визнанням її 

винною у вчиненні злочину. 

38. Карчевський М В. Ефективність кримінально-правового 

регулювання в Україні: інформаційно-аналітичні матеріали за 

результатами опитування експертів / М. В. Карчевський, А. С. Кудінов ; 

Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Луган. місц. осередок 

громад. орг. ”Всеукр. асоц. кримін. права”. — Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС 

ім. Е. О. Дідоренка, 2016. — 43 с. : іл., табл. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А776670 На основі теоретичних засад раціональної парадигми 

кримінального права та концепції кримінально-правового регулювання 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

(передислокований до м. Суми та м. Миколаїв, з жовтня 2016 - до м. 

Сєверодонецьк) спільно з Луганським місцевим осередком громадської 

організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» організував 

дослідження думок щодо можливостей та ресурсів ефективного 

кримінально-правової регулювання, а також чинників негативного впливу на 

нього. Проведене дослідження дозволило встановити  можливі напрями 

підвищення ефективності кримінально-правового регулювання в Україні. 

39. Козій В В. Об’єднання і виділення кримінальних 

проваджень / В. В. Козій; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Нац. 

акад. прокуратури України, 2016. – 221 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А772338 У монографії висвітлено становлення та розвиток 



інституту об’єднання і виділення кримінальних проваджень (справ) у 

кримінальному процесуальному законодавстві України, правову природу та 

наукові підходи до його розуміння. Охарактеризовано вплив загальних засад 

кримінального провадження на застосування об'єднання і виділення 

кримінальних проваджень та визначено підстави і порядок їх об’єднання й 

виділення. Проаналізовано особливості об’єднання і виділення кримінальних 

проваджень на стадії досудового розслідування та в суді, а також за 

особливого порядку кримінального провадження. Сформульовано пропозиції 

щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з 

метою оптимального досягнення завдань кримінального провадження, 

зокрема у разі застосування таких новел, як укладення угод, висунення 

додаткового обвинувачення, притягнення до відповідальності юридичних 

осіб. 

40. Козьяков І. Передумови розробки концепції наукового 

забезпечення діяльності прокуратури України / Ігор Козьяков // Вісн. 

прокуратури. - 2018. - № 5. — С. 113-120. Наголошено, що  перспективним 

напрямом для наступних наукових розвідок є формування концепції наукового 

забезпечення діяльності органів прокуратури України. Окремої уваги 

потребує розробка структури цієї концепції з урахуванням низки умов, а 

також вимог і процедур правотворчості, з її подальшою об’єктивізацією в 

проекті нормативно-правового акта. 

41. Коломієць Н. В. Заохочення у кримінально-виконавчому 

праві: теоретико-прикладний аспект / Н. В. Коломієць ; М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т. — Чернігів : Десна, 2017. — 392 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А775520 В монографії  проаналізовано стан 

наукової розробки, методологію дослідження заохочення у кримінально-

виконавчому праві. Вивчено досвід застосування заохочення до засуджених у 

зарубіжних країнах. На ґрунтовному емпіричному матеріалі проаналізовано 

застосування заохочень в органах і установах виконання покарань та 

підрозділах кримінально-виконавчої інспекції (уповноважених органах з 



питань пробації). Досліджено поняття заохочення у кримінально-

виконавчому праві, визначено його значення для процесу виправлення і 

ресоціалізації. Розглянуто проблеми застосування заходів заохочення до 

засуджених та запропоновано шляхи їх подолання. 

42. Коновалова В. Е. Убийство: искусство 

расследования  / В. Е. Коновалова. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Харьков: 

Право, 2016. – 318 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б352087 У монографії 

досліджено комплекс проблем, пов'язаних з розслідуванням вбивств різних 

категорій, найбільш ефективні методики їх розкриття. Вперше розглянуто 

з нових позицій  специфіку криміналістичних характеристик, ситуаційну 

обумовленість слідчих дій, їх типізацію тощо. 

43. Коротюк М. Г. Захист прав нотаріуса у кримінальному 

процесі: практичний аспект / [М. Г. Коротюк, О. В. Коротюк ; під заг. ред. 

В. Л. Менчинського]. - Київ : ОВК, 2017. - 57 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А775462 Розкрито практичні питання і надано поради щодо 

захисту прав нотаріуса  під час проведення окремих слідчих дій 

(тимчасового доступу до документів, які містять нотаріальну таємницю, 

проведення обшуку приміщення нотаріуса, допиту нотаріуса, затримання 

нотаріуса за підозрою у вчиненні злочину тощо). Сформульовано основні 

аспекти та особливості слідчих дій, розроблено пам’ятку з рекомендаціями 

щодо дій нотаріуса у разі проведення обшуку, надано практичні 

рекомендації щодо захисту прав та інтересів нотаріуса під час проведення 

допиту, затримання нотаріуса тощо. 

44. Котнюк Ю. Справа на чотириста мільйонів: вирок у справі 

бурових платформ ”Чорноморнафтогазу” / Юрій Котнюк // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 10 – 16 серп. (№ 32). — С. 10. Йдеться про вирок 

Шевченківського районного суду Києва від 22 червня, яким була засуджена 

до п’яти років умовного позбавлення волі Анастасія Цибульська – колишній 

провідний інженер відділу закупівель товарів, робіт і послуг департаменту 



комерції Державного акціонерного товариства ”Чорноморнафтогаз”. 

Попри те, що афера з буровими платформами, які в народі охрестили 

”вишками Бойка”, була злита в пресу ще в травні 2011 році й різні видання 

розповідали про них з усіма подробицями, Генеральна прокуратура України 

зважилася детально розповісти про неї лише в лютому 2018 р., коли треба 

було підготувати громадськість до внесення подання про позбавлення 

депутатської недоторканості Євгена Бакуліна – голови правління НАК 

”Нафтогаз України” у 2010–2014 рр. Для цього очільник відомства Юрій 

Луценко навіть скликав спеціальну прес-конференцію. Текст: 

http://yvu.com.ua/sprava-na-chotyrysta-miljoniv-dolariv/ 

45. Кравчук В. Наукове забезпечення спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду прокурора / Валерій Кравчук // Вісн. прокуратури. - 

2018. - № 5. — С. 152-154. Розглянуто процедуру добору кандидатів на 

посаду прокурора місцевої прокуратури. Зазначено, що наукова підтримка 

удосконалення порядку добору та якісне змістове наповнення спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду прокурора на сьогодні мають визначальне 

значення для досягнення максимальної ефективності у цих сферах 

забезпечення діяльності органів прокуратури. 

46. Кримінологічна характеристика злочинності в історії 

людства / Т. В. Корнякова [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2017. - 295, [2] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А776707 Це наукове напрацювання вперше 

здійснено професорсько-викладацьким складом юридичного факультету 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та 

містить правовий аналіз виникнення та розвитку злочинності в історії 

людства. 

47. Кунтій А. І. Методика розслідування умисного вбивства, 

вчиненого в стані сильного душевного хвилювання / А. І. Кунтій ; Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. — 219 с. Шифр 

зберігання вБібліотеці: А775491 Монографія присвячена комплексному 

дослідженню методики розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані 

http://yvu.com.ua/sprava-na-chotyrysta-miljoniv-dolariv/


сильного душевного хвилювання. Розкрито поняття, зміст та визначено 

структуру криміналістичної характеристики умисного вбивства, вчиненого 

в стані сильного душевного хвилювання, проведено дослідження її елементів. 

Розглянуто проблемні питання організації та тактичного забезпечення 

розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного 

хвилювання. На підставі дослідження сформульовано обґрунтовані 

пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства 

та практики його застосування. 

48. Латиш К. В. Розслідування вандалізму: криміналістична 

характеристика та організаційно-тактичні основи / К. В. Латиш ; за ред. 

В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Апостіль, 

2017. - 231 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А775477 Монографія 

присвячена розробці криміналістичної характеристики вандалізму та 

визначенню основ його розслідування. Сформульовано поняття та ознаки 

вандалізму; а також здійснено його класифікацію. Проаналізовано окремі 

елементи криміналістичної характеристики вандалізму. Проведено 

типізацію слідчих ситуації у процесі розслідування вандалізму та розроблено 

систему типових версій. Встановлено оптимальний комплекс слідчих 

(розшукових) дій та тактику проведення окремих з них. Запропоновано три 

рівні проміжних (локальних) тактичних завдань та тактичні операції, 

спрямовані на їх вирішення. 

49. Лошицький М. Національна академія прокуратури України − 

провідний науковий заклад прокуратури України / Михайло Лошицький 

// Вісн. прокуратури. - 2018. - № 5. — С. 106-108. Розглянуто діяльність 

Академії як сучасного центру наукової роботи з проведення 

фундаментальних та прикладних досліджень, науково-аналітичної, 

експертно-консультативної діяльності, який визначає довгострокову 

перспективу напрямів, проблематики, тематики досліджень відповідно до 

потреб держави і суспільства, прокурорської діяльності, системи 



спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення 

кваліфікації прокурорів. 

50. Лялюк Є. Д. Порядок накладення та скасування ухвали про 

накладення грошового стягнення за неприбуття особи на виклик 

слідчого, прокурора або судовий виклик / Є. Д. Лялюк // Наук. вісн. 

Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 5/2. –          

С. 145-148. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-5/2(2017) Досліджено 

порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального 

провадження як накладення грошового стягнення та особливостей його 

застосування як наслідку неприбуття особи на виклик слідчого, прокурора 

та судовий виклик. Висвітлено вимоги до клопотання про накладення 

грошового стягнення та порядок його розгляду. Розглянуто підстави та 

порядок скасування ухвали про накладення грошового стягнення. Надано 

рекомендації щодо удосконалення застосування досліджуваного заходу.  

Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwiC_ai3jZTdAhXGmIsKHTefCOMQFjADegQIBxAC&

url=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-

pravo.mgu.od.ua%2Farchive%2Fjuspradenc21%2F35.pdf&usg=AOvVaw2XlhlFY

iqT1g8w0LUbzvIX 

51. Макаров М. А. Теорія та практика здійснення судового 

контролю у кримінальному процесі / М. А. Макаров. - Київ : Кафедра, 

2017. - 433 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А776704 У монографії 

викладено результати комплексного дослідження теоретичних та правових 

основ судового контролю у кримінальному процесі. Грунтуючись на наукових 

узагальненнях учених-правознавців та практиків, автор пропонує власне 

бачення вирішення низки складних питань про прийняття слідчим суддею 

рішень про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, розгляд скарг на рішення, дії чи 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_ai3jZTdAhXGmIsKHTefCOMQFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-pravo.mgu.od.ua%2Farchive%2Fjuspradenc21%2F35.pdf&usg=AOvVaw2XlhlFYiqT1g8w0LUbzvIX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_ai3jZTdAhXGmIsKHTefCOMQFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-pravo.mgu.od.ua%2Farchive%2Fjuspradenc21%2F35.pdf&usg=AOvVaw2XlhlFYiqT1g8w0LUbzvIX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_ai3jZTdAhXGmIsKHTefCOMQFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-pravo.mgu.od.ua%2Farchive%2Fjuspradenc21%2F35.pdf&usg=AOvVaw2XlhlFYiqT1g8w0LUbzvIX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_ai3jZTdAhXGmIsKHTefCOMQFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-pravo.mgu.od.ua%2Farchive%2Fjuspradenc21%2F35.pdf&usg=AOvVaw2XlhlFYiqT1g8w0LUbzvIX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_ai3jZTdAhXGmIsKHTefCOMQFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vestnik-pravo.mgu.od.ua%2Farchive%2Fjuspradenc21%2F35.pdf&usg=AOvVaw2XlhlFYiqT1g8w0LUbzvIX


бездіяльність слідчого, прокурора, прийняття слідчим суддею рішень при 

здійсненні видачі особи (екстрадиції). Запропоновано низку змін та 

доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства. 

52. Матеріали круглого столу на тему: ”Проблеми правового 

регулювання протидії торгівлі людьми” : м. Одеса, 8 груд. 2016 р. / 

[редкол.: С. І. Бердяга та ін.]. — Херсон : Грінь Д. С., 2016. — 145 с. — 

Бібліогр. наприкінці ст. Шифр зберігання в Бібліотеці: А775539  Збірник 

містить доповіді та повідомлення, подані на круглий стіл «Проблеми 

правового регулювання протидії торгівлі людьми», який відбувся на базі 

юридичного факультету Одеського національного морського університету 8 

грудня 2016 р. 

53. Мельник Р. В. Теоретичні та практичні аспекти 

криміналістичного дослідження об’єктів, перероблених у вогнепальну 

зброю / Р. В. Мельник. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 184 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А775472  Досліджено теоретичні, методичні та 

практичні питання, пов’язані з криміналістичним дослідженням об’єктів, 

перероблених у вогнепальну зброю. На основі наукових джерел визначено 

понятійний апарат об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, а також 

розглянуто питання, що виникають у процесі її сертифікації, і 

запропоновано класифікацію зазначеної категорії зброї. Досліджено 

механізм слідоутворення на гільзах і снарядах, зроблено детальний опис 

об’єктів, що вилучають під час ОМП, запропоновано перелік запитань, які 

необхідно вирішувати під час дослідження об’єктів, перероблених у 

вогнепальну зброю. Розглянуто особливості ідентифікації за слідами на 

стріляних гільзах і снарядах; особливості функціонування балістичного 

обліку, його переваги та недоліки, шляхи їх усунення. 

54. Мінченко С. Актуальні питання наукового забезпечення 

прокурорської діяльності / Сергій Мінченко // Вісн. прокуратури. - 2018. - 



№ 5. — С. 109-112. Висвітлено результати наукової діяльності Національної 

академії прокуратури України. 

55. Набруско М. С. Використання матеріалів оперативно-

розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі 

людьми / Марія Набруско ; за заг. ред. М. А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. - Київ : Правова єдність, 2016. - 202 с. Шифр зберігання 

вБібліотеці: А771974 У монографії на підставі аналізу наукових джерел з 

кримінального права й процесу, криміналістики, кримінології, законодавчих і 

відомчих правових актів, статистики даних і матеріалів слідчо-судової 

практики висвітлено теоретичні, правові та практичні проблеми 

використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на 

початковому етапі розслідування торгівлі людьми. Сформульовано 

авторське визначення поняття «криміналістична характеристика торгівлі 

людьми», розкрито зміст її елементів, розглянуто типові слідчі ситуації та 

типові версії початкового етапу розслідування торгівлі людьми. Визначено 

перелік обставин, що підлягають дослідженню, зокрема тих, що 

встановлюються переважно засобами й методами оперативно-розшукової 

діяльності. 

56. Ольховий В. Прокуратура Житомирщини активно протидіє 

адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупційними 

діяннями / Віталій Ольховий // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 5. — С. 64-66. 

Висвітлено діяльність прокуратури Житомирської області, яка продовжує 

вживати ефективні організаційно-практичні заходи щодо протидії 

корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. З початку року 

прокуратурою області органам Національної поліції погоджено складання 

та направлення до суду 102-х протоколів про вчинення адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

57. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта 

следствием, судом, адвокатом / [В. Д. Мишалов, А. А. Моргун, Н. Н. 



Тагаев, В. В. Хижняк ; под общ. ред. Н. Н. Тагаева, В. Д. Мишалова]. - 

Харьков: Права людини, 2016. - 79 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А772637 У монографії викладено основні відомості, пов'язані з 

ініціацією, проведенням, оформленням і оцінкою судово-медичних експертиз. 

Останнє є одним з основних принципів, що забезпечують законність, 

повноту і обґрунтованість ”Висновку експерта”. 

58. Павликівський В. І. Кримінально-правове забезпечення 

свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні / 

В. І. Павликівський. – Харків : Панов, 2016. – 486 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А772343 Монографія присвячена проблемам кримінально-

правового забезпечення свободи слова та діяльності журналістів в Україні. 

Особливу увагу приділено правовим засадам функціонування засобів масової 

інформації в Україні. Розглянуто теоретичне підґрунтя та методологію 

втілення загальних підстав та принципів криміналізації в конструюванні 

складів злочинів, призначених для забезпечення правової охорони свободи 

слова та діяльності журналістів. Досліджено теоретичні та практичні 

аспекти кримінально-правового забезпечення свободи слова та професійної 

діяльності журналістів. На підставі аналізу практики застосування норм 

кримінального закону в сфері захисту професійної діяльності журналістів 

запропоновано основні шляхи оптимізації та вдосконалення чинного 

законодавства. 

59. Петровська Л. Роль науки у спеціальній підготовці 

кандидатів на посаду прокурора та підвищенні кваліфікації прокурорів / 

Людмила Петровська // Вісн. прокуратури. - 2018. - № 5. — С. 130-133. 

Наголошено, що чинне законодавство України, зокрема кримінальне і 

кримінально-процесуальне, перебуває у стані постійних і досить 

прискорених змін, окремі з яких можливо визнати досить вдалими та 

об’єктивно обґрунтованими, а інші – викликають не лише здивування, а й 

повне несприйняття. Зазначене створює суттєві проблеми у 

правозастосуванні як правниками в цілому, так і прокурорами. I саме 



Академія є тим закладом, який акумулює інформацію про стан 

нормативного забезпечення роботи прокурора, науково опрацьовує та 

спрямовує свої дії та дії прокурорів на створення умов для виправлення 

необґрунтованих положень закону і сприяє єдності у правозастосуванні. 

60. Плотнікова В. Наукове забезпечення професійної підготовки 

прокурорів: європейський досвід та стандарти / Вероніка Плотнікова // 

Вісн. прокуратури. - 2018. - № 5. — С. 138-141. Розкрито особливості 

європейських стандартів та досвіду в означеній сфері. Зроблено висновок, 

що наукове забезпечення системи професійної підготовки прокурорів є 

одним із засобів забезпечення її відповідності європейським стандартам 

діяльності прокурорів. 

61. Покутний О. Рейдери та земля: чому країнські аграрії стають 

жертвами свавілля? / Олександр Покутний // Юрид. газ. — 2018. — 14 серп. 

(№ 32/33). — С. 22-23. Висвітлено тенденцію українського рейдерства. 

Зазначено, що останнім часом все більше підприємців потерпають від 

незаконних дій конкурентів, які залучають до цього правоохоронні органи. 

Описано розповсюджені схеми українського рейдерства. Наведено правові 

засоби захисту майна від рейдерської атаки. Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/reyderi-ta-zemlya-

chomu-ukrayinski-agrariyi-stayut-zhertvami-svavillya.html 

62. Процесуальні документи прокурора у кримінальному 

провадженні : наук.-практ. посіб. : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – 

Т. 1 : Процесуальні документи прокурора під час досудового 

розслідування / [І. І. Присяжнюк та ін.]. - 2016. - 371 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б352154-1 Розкрито зміст процесуальних документів прокурора 

на початковому етапі досудового розслідування, під час проведення слідчих 

(розшукових) дій, на етапах повідомлення особі про підозру та закінчення 

досудового розслідування. Окрему увагу приділено процесуальним 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/reyderi-ta-zemlya-chomu-ukrayinski-agrariyi-stayut-zhertvami-svavillya.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/reyderi-ta-zemlya-chomu-ukrayinski-agrariyi-stayut-zhertvami-svavillya.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/reyderi-ta-zemlya-chomu-ukrayinski-agrariyi-stayut-zhertvami-svavillya.html


документам військових прокурорів, міжнародному співробітництву під час 

досудового розслідування та спеціальному досудовому розслідуванню. 

63. Процесуальні документи прокурора у кримінальному 

провадженні : наук.-практ. посіб. : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – 

Т. 2 : Процесуальні документи прокурора у судовому кримінальному 

провадженні / [І. І. Присяжнюк та ін.]. - 2016. - 286 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б352154-2 Розкрито зміст процесуальних документів прокурора 

у судовому кримінальному провадженні як у суді першої інстанції, так і в 

судовому провадженні з перегляду судових рішень. Разом з іншими 

процесуальними документами у посібнику містяться зразки угод про 

визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, нових 

обвинувальних актів, що складаються у разі зміни та висунення додаткового 

обвинувачення в суді, апеляційних і касаційних скарг. 

64. Самороков В. О. Кримінально-правова характеристика 

посягання на життя державного чи громадського діяча / В. О. Самороков 

// Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 

5/2. – С. 106-109. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-5/2(2017)   

Подано кримінально-правову характеристику посягання на життя 

державного чи громадського діяча згідно зі статею 112 Кримінального 

кодексу України (КК України). Проаналізовано об’єкт, суб’єкт та 

суб’єктивну сторони такого злочину. Надано пропозиції щодо вдосконалення 

кримінально-правового регулювання посягання на життя державного чи 

громадського діяча. Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwiH1_3ms5LdAhVqqYsKHeY_DV8QFjAAegQIABAC

&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F2

8.pdf&usg=AOvVaw0aG52mq5MOR0QpMVRIY7uO 

65. Сапін О. Науково-методична підтримка прокурорів online / 

Олександр Сапін // Вісн. прокуратури. –  2018. – № 5. — С. 150-151. Йдеться 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH1_3ms5LdAhVqqYsKHeY_DV8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F28.pdf&usg=AOvVaw0aG52mq5MOR0QpMVRIY7uO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH1_3ms5LdAhVqqYsKHeY_DV8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F28.pdf&usg=AOvVaw0aG52mq5MOR0QpMVRIY7uO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH1_3ms5LdAhVqqYsKHeY_DV8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F28.pdf&usg=AOvVaw0aG52mq5MOR0QpMVRIY7uO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH1_3ms5LdAhVqqYsKHeY_DV8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F28.pdf&usg=AOvVaw0aG52mq5MOR0QpMVRIY7uO


про створення Форуму прокурорів, який має стати основним зв’язком між 

практикою та наукою у прокурорській діяльності. 

66. Сахно Р І. Кримінальна відповідальність за порушення права 

на захист (ст. 374 КК України) / Р. І. Сахно. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - 

262 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  Б352953 Монографія присвячена 

висвітленню однієї з актуальних та найбільш складних проблем не лише 

теорії кримінального права, але й практики його застосування - 

кримінальній відповідальності за порушення права на захист. З’ясовано 

загальносоціальні, кримінально-правові фактори встановлення та 

обґрунтовано необхідність подальшого збереження кримінальної 

відповідальності за порушення права на захист, а також проведено аналіз 

положень ст. 374 КК щодо відповідності її принципам криміналізацїї. 

Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні ознаки цього складу злочину, особливу 

увагу приділено дослідженню проблемних і суперечливих питань. На підставі 

проведеного дослідження внесено пропозиції щодо удосконалення 

правозастосовної практики та кримінального законодавства України, що 

передбачає відповідальність особи за порушення права на захист. 

67. Сердюк П. П. Относительное измерение интенсивности 

преступности / П. П. Сердюк. - Запорожье : Кругозор, 2016. - 998 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А772403 Досліджено питання відносного 

вимірювання інтенсивності злочинності. Наведено результати 

математичної перевірки достовірності існуючих обчислень «темної цифри» 

злочинності і віктимологічних вимірювань віктимізації, які зараз кладуть в 

основу висновків про достовірність статистичних вимірів злочинності. 

Робота містить дослідження, що стосуються математичних та 

комп'ютерно-модуляційних вимірювань впливу кількості населення на стан 

злочинності в суспільстві. 

68. Середа В. В. Тероризм: кримінологічна детермінація і 

кримінально-правова протидія / В. В. Середа, І. Р. Серкевич ; [за заг. ред. 



В. С. Канціра] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. — 

187 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А775495 У монографії розглянуто 

тероризм як складну соціально-політичну, правову і науково-прикладну 

проблему, вирішення якої значною мірою обумовлене застосуванням 

системно-комплексного міжгалузевого підходу до багатовекторних 

детермінантів цього явища. Розкрито основні підходи до розуміння 

феномену тероризму як соціального явища та кримінально-караного діяння, 

досліджено його зміст, обсяг та ознаки, здійснено огляд теоретичних 

розробок та практичних рекомендацій, сформульованих на основі 

зарубіжного досвіду кримінально-правової протидії тероризму. 

69. Солоненко О. М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи 

становлення та розвитку / О. М. Солоненко ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внут. справ, Каф. конституц. та міжнар. права. — Київ : Ліра-К, 

2017. — 358 с. : іл. — Бібліогр.: с.348-357 та у підрядк. прим. Шифр 

зберігання вБібліотеці: Б353322 Монографічне дослідження виконано у 

форматі сучасного аналізу генезису, особливостей становлення, розвитку 

та функціонування інституту міжнародної кримінальної юстиції. 

70. Соціальна функція кримінального права: проблеми 

наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса 

НАПрН України, Громад. орг. ”Всеукр. асоц. кримінал. права” ; [редкол.: В. 

Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 563 с. Шифр зберігання 

вБібліотеці:  А770667  

71. Стефанчук М. Наукове забезпечення прокурорської 

діяльності як інструмент запобігання інституційно-функціональним 

пасткам / Марина Стефанчук // Вісн. прокуратури. – 2018. –  № 5. — С. 134-

137. Акцентовано увагу на деяких інституційно-функціональних пастках, до 

яких втрапила інтереес прокуратура як інституція при реформуванні її 



функціональних повноважень поза межами сфери кримінальної юстиції, що 

в умовах сучасної нормативно-правової регламентації знаходять своє 

втілення в реалізації представницької функції. Констатовано, що виникає 

потреба у науковому забезпеченні діяльності прокуратури вже не стільки як 

інструменту запобігання інституційно-функціональним пасткам, що 

повинно мати місце на стадії формування майбутньої концепції та втілення 

її у конкретному законопроекті, а як інструменту подолання таких пасток, 

що виявляється вже на стадії оцінювання ефективності законодавства 

через моніторинг практики його застосування. 

72. Столітній А. В. Електронне кримінальне провадження: 

передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку / А. В. 

Столітній ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ 

: АртЕк, 2016. - 723 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б351750 Дослідження 

детально аналізує шляхи, методи та засоби модернізації кримінального 

провадження в сучасному надоснащеному, інформаційно насиченому та 

статистично складному оточенні, в умовах зрощення досудового 

розслідування та електронної машини (системи), його переведення в 

електронний формат, створення віртуальних процесуальних кабінетів з 

електронною комунікацією між суб’єктами досудового розслідування та 

електронного процесуального контролю. 

73. Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : 

матеріали Міжнарод. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та 

кримін.-викон. права : (Харків, 9 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримін.-викон. 

права ; за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2016. – 235 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Б352086  

74. Теньков С. Верховний Суд: вчитися правильно читати 

закони ніколи не пізно … / Сергій Теньков // Юрид. вісн. України. — 2018. 

— 27 лип. – 9 серп. (№ 30/31). — С. 16. Йдеться про практичні аспекти 



мовного тлумачення норм Кримінально-процесуального кодексу. 

Проаналізовано використання поширеної в законодавстві синтаксичної 

конструкції, де є однорідні члени речення та сполучник або: ”Експертом … є 

особа, яка володіє науковими, технічними або іншими знаннями …” (ст. 69 

КПК). 

75. Теорія кримінального переслідування / [В. А. Гринчак, І. Я. 

Заяць, В. І. Петлюк, Г. М. Федущак-Паславська] ; М-во освіти і науки 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. — Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2017. — 207 с. — Бібліогр.: с. 187-206 та у підрядк. прим. 

Шифр зберігання вБібліотеці: Б353321 На підставі проведеного аналізу 

доктринального та нормативного матеріалу а також результатів 

міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю визначено 

закономірності становлення та розвитку стандартів поведінки держав у 

процесі кримінального переслідування правопорушників. Наголошено, що 

кримінальне переслідування є функцією держави, в основу якої покладено 

дотримання прав людини й основних свобод, виокремлено історичні, 

теоретичні та практичні тенденції й особливості становлення та 

вдосконалення національних та міжнародно-правових механізмів, 

спрямованих на забезпечення цієї функції як наслідку, що випливає з 

державного суверенітету. 

76. Токар Р.  Розслідування резонансних корупційних злочинів 

на Дніпропетровщині / Роман Токар // Вісн. прокуратури. - 2018. - № 5. — 

С. 60-63. Висвітлено результати діяльності правоохоронних органів 

Дніпропетровської діяльності щодо викриття корупціонерів та притягнення 

їх до відповідальності. 

77. Тонконожко Є. Отримання клопотання слідчого, прокурора 

про застосування запобіжного заходу / Євгенія Тонконожко // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 27 лип. – 9 серп. (№ 30/31). — С. 22. Зазначено, що 

слідчий і прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного 

заходу без наявності для цього підстав, передбачених Кодексом (ч. 2 ст. 177 



КПК України). Наведено причини, за яких у слідчого та прокурора виникає 

право на ініціювання застосування запобіжного заходу. Указано, що навіть у 

разі ініціювання найбільш м’якого запобіжного заходу особі не потрібно 

погоджуватися з ним. Текст: 

http://blog.liga.net/user/etonkonozhko/article/30556 

78. Туркот М. Значення виїзних практичних занять для набуття 

процесуальними керівниками відповідних навичок у кримінальному 

провадженні / Микола Туркот, Олена Єні // Вісн. прокуратури. –  2018. –    

№ 5. — С. 142-146. Зазначено, що професійна підготовка прокурорів є 

складним, поступовим і тривалим процесом набуття його учасниками знань, 

умінь і навичок, пов’язаних з виконанням службових обов’язків. Тому цілком 

слушною вбачається думка про те, що теми занять повинні враховувати ті 

завдання, які доводиться щодня вирішувати прокурорським працівникам. Так 

само форми підготовки прокурорів мають відтворювати умови, в яких 

прокурори здійснюють свої повноваження. 

79. Уряд обмежив функції Міністерства юстиції // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 27 лип. – 9 серп. (№ 30/31). — С. 4. Зазначено, що 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 597 від 26 липня 2018 року, 

яка вносить зміни до Положення про Міністерство юстиції України. 

Постановою передбачено виключити з документа функцію Мін’юсту із 

забезпечення здійснення досудового розслідування злочинів, учинених на 

території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби. 

80. Федотова Г. В. Кримінальний проступок: правова природа, 

сутність та шляхи упровадження / Г. В. Федотова ; М-во внутр. справ 

України, Держ. НДІ. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. — 309 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 285-309 та у підрядк. прим. Шифр зберігання в Бібліотеці 

: Б352951 У монографії здійснено комплексний аналіз правової природи 

інституту кримінального проступку, його соціального призначення, 

притаманних йому ознак. Докладно розкрито онтологічні, гносеологічні та 

аксіологічні характеристики кримінального проступку. Оцінено історію 

http://blog.liga.net/user/etonkonozhko/article/30556


становлення і розвитку інституту кримінального проступку, визначено 

особливості запозичень, спадкоємність і його новизну. Висвітлено досвід 

формування інституту кримінального проступку у зарубіжних країнах. 

Охарактеризовано соціальні, правові та кримінологічні передумови 

інституту кримінального проступку, а також доктринально обґрунтовано 

пропозиції та рекомендації щодо кримінально-правової регламентації цього 

інституту, які набувають особливо важливого значення не тільки для науки, 

а й для вдосконалення як законодавчої, так і правозастосовної практики. 

81. Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому 

вимірі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. : 26 квіт. 2016 р. / 

Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служба України, Навч.-наук. 

ін-т права, ГО ”Всеукр. асоц. кримін. права”, Каф. кримін. права та 

кримінології ; [редкол.: В. В. Топчій та ін.]. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. — 

322, [1] с. — Бібліогр. наприкінці ст. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А775526   Вміщено статті з актуальних питань кримінології, 

проблеми поширення контрабанди, податкові злочини та ін. 

82. Хомяков О. Рейдерство – чума агробізнесу XXI століття? / 

Олексій Хомяков // Юрид. газ. — 2018. — 14 серп. (№ 32/33). — С. 6. 

Висвітлено історію та причини рейдерства в Україні. Розглянуто явище 

рейдерства в нашій державі та західних країнах, де важко віднайти 

еквіваленте поняття рейдерству, оскільки там практики рейдерства 

кваліфікують як найтяжчі злочини та карають відповідним чином. 

Найбільш близьким до поняття рейдерства у західній практиці є поняття 

недружнього поглинання (”hostile takeover”) бізнесу, які вже знайшли своє 

відображення в багатьох національних законодавствах. Приділено увагу 

Закону України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та 

захисту прав власності” № 1666-VIII від 6 жовтня 2016 р. Запропоновано 

перелік заходів, необхідних для усунення першопричин рейдерства в 

українському агробізнесі. Текст: http://yur-

http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/reyderstvo--chuma-agrobiznesu-xxi-stolittya.html


gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/reyderstvo--chuma-

agrobiznesu-xxi-stolittya.html 

83. Черніков Є. Роль органів прокуратури України в 

забезпеченні виконання рішень Європейського суду з прав людини / 

Євген Черніков, Вероніка Плотнікова // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 5. — 

С. 90-105. Зазначено, що компетенція органів прокуратури України 

упродовж останніх років зазнала суттєвих змін. Так, відомство позбавлено 

функцій нагляду за додержанням і застосуванням законів, досудового 

розслідування, а також представництва інтересів громадянина в суді. 

Наприклад, Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 

року суттєво звузив можливості прокурора реагувати на порушення вимог 

чинного законодавства державними виконавцями, фактично визначивши 

прокурора лише як учасника виконавчого провадження в окремій категорії 

проваджень, відкритих за його заявою (у разі представництва інтересів 

громадянина або держави в суді). Розглянуто механізм забезпечення 

виконання рішень ЄСПЛ крізь призму існуючих повноважень прокурора, що 

можуть бути застосовані у вказаній сфері. 

84. Чорноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика / М. В. 

Чорноусько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 

Київ : Правова єдність, 2017. — 293 с. Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А775506 У монографії розглянуто науково-практичні засади 

процесуального керівництва прокурора досудовим розслідуванням. 

Комплексно вивчено нормативні засади, тенденції та проблеми 

правозастосування у досліджуваній сфері. Проаналізовано ґенезу 

процесуального керівництва на території сучасної України. Розроблено 

класифікацію повноважень, рішень та вказівок процесуального керівника. 

Сформульовано ідею регламентації презумпції одночасного взаємного 

відкриття матеріалів сторонами. Встановлено необхідність надання 

прокуророві права, за погодженням з керівником органу досудового 
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розслідування, доручати проведення окремої процесуальної дії слідчому, який 

не здійснює досудове розслідування кримінального провадження. 

85. Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки 

України: проблеми кримінально-правової теорії і практики / О. А. 

Чуваков ; [відп. ред. О. М. Костенко] ; М-во науки і освіти України, Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Фенікс, 2017. - 360, [1] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А775543 Висвітлено концептуальні проблеми теорії 

і практики кримінально-правової охорони основ національної безпеки 

України. Проаналізовано особливості політико-правової природи 

національної безпеки, її розуміння як юридичної категорії і соціально-

політичної реалії. Показано генезис злочинів проти основ національної 

безпеки України, їх понятійну характеристику у контексті сучасної 

кримінально-правової доктрини і практики. Досліджено основні 

концептуальні підходи до їх дефініції та аналізу правової природи таких 

посягань. Порушено питання про класифікацію злочинів проти основ 

національної безпеки України, встановлено основні критерії розподілу їх на 

окремі види, розкрито їхні загальні й відмінні риси. Проаналізовано 

методологічні проблеми встановлення об’єкта і предмета розглянутих 

злочинів, їхні об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Висвітлено концептуальні 

проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки. 

86. Щербакова Г. Криміналістичне забезпечення прокурорської 

діяльності / Ганна Щербакова // Вісн. прокуратури. – 2018. –  № 5. — С. 157-

160. Зазначено, що належне забезпечення прокурорських працівників 

криміналістичними знаннями залежить, зокрема, від наукових досліджень, 

які проводяться для з’ясування того, як широко та які саме криміналістичні 

знання прокурорам потрібні; за яким напрямом (з урахуванням статусу 

прокурора в кримінальному судочинстві) може і повинна розвиватися 

криміналістика; які її досягнення можна використати для прокурорської 

практики. 



87. Юзікова Н. С. Злочинність неповнолітніх: особливості, 

сучасні тенденції та заходи запобігання і протидії їй / Н. С. Юзікова ; М-во 

освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Біла 

К. О., 2016. - 509 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А772615 У монографії 

представлено комплексне кримінологічне дослідження соціально 

неприйнятної, утому числі злочинної активності частини неповнолітніх. На 

базі вибіркового дослідження матеріалів кримінальних проваджень та 

вироків суду, розглянутих в Україні за 2004–2015 роки, статистичних даних, 

узагальнень судових та правоохоронних органів визначено сучасні тенденції 

та особливості злочинності неповнолітніх, детермінацію злочинної 

поведінки неповнолітніх у контексті дисфункціональних змін діяльності 

соціальних інститутів суспільства та запропоновано основні напрямки 

запобігання цьому негативному феномену із запровадженням зарубіжного 

досвіду. 

88. Юрчишин В. М. Прокурор у досудовому розслідуванні: 

сучасні теоретико-прикладні проблеми / Василь Юрчишин ; [наук. ред. 

Лукашевич В. Г.] ; Клас. приват. ун-т. - Чернівці: Технодрук, 2016. - 298 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А773866 Досліджено комплекс правових, 

теоретичних та прикладних проблем, пов'язаних з розкриттям сучасного 

досудового розслідування та місця і ролі в ньому прокурора, який здійснює 

нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, шляхом реалізації певних, визначених законом, 

повноважень. Особливу увагу приділено розкриттю юридичної природи, 

змісту та призначенню кримінальних процесуальних функцій, що 

виконуються прокурором на зазначеній стадії кримінального провадження: 

загально-процесуальної, основних і додаткових. Сформульовано низку 

пропозицій щодо усунення прогалин і колізій в окремих регулюючих ці 

питання, законодавчих нормах. 
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