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Діяльність правоохоронних органів 

 

1. Байвидович О. По-родственному / Ольга Байвидович 

// Корреспондент. — 2018. — № 16 (31 авг.). — С. 36-40. Висвітлено 

проблему домашнього насильства в Україні. Зазначено, що хоча за 2017 рік у 

Національній поліції було зареєстровано 130 922 випадки домашнього 

насильства, реально їх у п’ять разів більше. Розглянуто окремі законодавчі 

акти України із запобігання домашньому насильству. Подано коментар 

народного депутата України, голови підкомітету з питань гендерної 

рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірини Суслової 

щодо підписаної Україною у 2011 році Стамбульській конвенції (Конвенція 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами). Акцентовано увагу на 

структурах, предметом відання яких є питання подолання домашнього 

насильства Текст: https://korrespondent.net/magazine/archive/811/ 

2. Василькевич К. Селфи с копом уже неактуально — работы 

слишком много! / Константин Василькевич // 2000: Еженедельник. — 2018. 

https://korrespondent.net/magazine/archive/811/


— 24-30 авг. (№ 34). — С. В4. Висвітлено інформацію про роботу жінок, які 

служать в Національній поліції України. Акцентовано увагу на складнощах в 

роботі жінок-поліцейських/ Текст: https://www.2000.ua/v-

nomere/derzhava/ekspertiza/selfi-s-kopom-uzhe-neaktualno--raboty-slishkom-

mnogo.htm 

3. Голота Н. Інформаційна політика в діяльності 

правоохоронних органів  / Наталя Голота // Актуал. проблеми 

правознавства : зб. наук. пр.  / Тернопіл. нац. екон. ун-т . – Тернопіль, 2017. – 

Вип. 4(12). – С. 68-73 Шифр зберігання в Бібліотеці Бп15483-4(12) 

Висвітлено основні засади інформаційної політики в діяльності 

правоохоронних органів. Виділено основні ознаки, притаманні формам 

діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення державної 

інформаційної політики. Розглянуто питання створення спеціалізованої 

Координаційної ради. Текст: 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problem

y%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%

D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B

D.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf 

4. Дорошенко Я.  Лише тісна взаємодія правоохоронних органів 

забезпечить досягнення поставлених суспільством завдань щодо 

протидії злочинності в економічній сфері / Ярослав Дорошенко // Вісн. 

прокуратури. - 2018. - № 6. — С. 79-82. Доведено, що саме тісна взаємодія 

усіх правоохоронних органів шляхом використання своїх, лише їм 

притаманних функцій та дискреційних прав, зробить можливим досягнення 

поставлених суспільством та керівництвом держави завдань у сфері 

протидії злочинності, зокрема й у сфері протидії економічним злочинам, які 

реально можуть вплинути на економічну модель держави та забезпечити її 

сталий розвиток. 

https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/ekspertiza/selfi-s-kopom-uzhe-neaktualno--raboty-slishkom-mnogo.htm
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http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
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http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf


5. Кожухар О. В. Удосконалення взаємодії поліції з інститутами 

громадянського суспільства (на основі міжнародного досвіду) / О. В. 

Кожухар // Наука і правоохорона. – 2017. –  № 4. — С. 52-57. Розглянуто 

різні практики та підходи до організації взаємодії між органами місцевого 

самоврядування та органами поліції, які застосовуються в зарубіжних 

країнах. Незважаючи на те, що світова практика виробила достатньо 

різноманітні механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з 

поліцією, виокремлено низку узагальнених, універсальних моделей, що 

застосовуються у цій сфері. 

6. Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної 

поліції України : навч.-практ. посіб. / [Д. О. Александров та ін.] ; за ред. В. 

М. Комарницького, В. О. Кривалапчука, Б. І. Бараненка ; М-во внутр. справ 

України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — 

Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. — 660 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А786222 Висвітлено загальну історію конфліктів, 

розкрито їх сутність, структуру, місце та роль в оперативно-розшуковій 

діяльності кримінальної поліції України. Визначено методологію 

використання конфліктологічних знань в діяльності оперативних підрозділів, 

зокрема в умовах конфліктних ситуацій, що виникають на 

внутрішньосистемному рівні їх функціонування та під час здійснення ними 

оперативно-розшукових заходів. 

7. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Одеські юридичні читання” : м. Одеса, 10–11 листоп. 2017 р. / [за ред. Г. 

О. Ульянової ; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан]. — Одеса: Гельветика, 2017. 

— 307 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786284 Зі змісту: Вплив 

громадськості на правоохоронну діяльність / В. М. Дрьомін. – С. 235-238; 

COP V/S POP: парадигмальна характеристика поліцейської профілактики 

правопорушень /  В. О. Туляков. – С. 238-240; Європейська практика 

формування довіри та поваги до органів поліції / Н. С. Юзікова. – С. 240-244; 

Взаємодія поліції та ЗМІ у протидії злочинам та правопорушенням / Т. В. 



Мельничук. – С. 244-248; Особливості реалізації принципу community policing 

в діяльності інститутів дільничих поліцейських і патрульної поліції, як 

першої компетентної ланки співпраці з населенням / І. В. Хорт. – С. 248-253; 

”Community policing” – ”західний” концепт в українському контексті  / С. В. 

Баглай. – С. 254-257; Реалізація концепції ”community policing” в діяльності 

підрозділів Національної поліції / В. Я. Цитряк. – С. 257-260;  Перспективи 

діяльності органів поліції у підвищенні рівня безпеки громадян та 

профілактиці віктимізації / А. М. Ізовіта. – С. 260-263; Можливості впливу 

на злочинність через взаємодію ЗМІ та поліції / Н. О. Федчук. – С. 267-270; 

Окремі проблеми впровадження концепту ”community policing” в Україні / О. 

В. Дикий. – С. 270-273; Проблеми взаємодії поліції та громади / С. А. Ілько. – 

С. 277-280; Взаємодія засобів масової інформації та правоохоронних органів 

/ М. О. Мокряк. – С. 280-283; Ситуативне запобігання злочинності в 

контексті взаємодії поліції та ЗМІ / О. В. Прижбило. – С. 288-290; 

”Community policing” як новий підхід профілактики окремих видів 

насильницьких злочинів / К. Г. Махатадзе. – С. 290-293; Кримінологічне 

значення та нормативно-правове забезпечення діяльності дільничих офіцерів 

поліції / О. О. Куровська. – С. 293-296; Впровадження принципу community 

policing у діяльність дільничих офіцерів поліції під час охорони публічного 

порядку в сільській місцевості / В. І. Мельник. – С. 297-300; Місце дільничих в 

контексті реформування поліції / В. І. Халанчук. – С. 300-304; 

Адміністративно-правові засади громадського контролю за правоохоронною 

діяльністю в Україні / О. О. Мартиненко. – С. 304-307. 

8. Нуралин Н. Прийти в норму: строгое следование новым 

нормам, касающимся порядка проведения обыска, значительно 

усиливает соблюдение прав участников процесса, однако сторона 

обвинения придерживается их не всегда / Никита Нуралин // Юрид. 

практика. — 2018. — 4 сент. (№ 36). — С. 12. Відповідно до частини              

3 статті 234 КПК України, слідчий або прокурор зобов’язані додатково 

вказати в клопотанні індивідуальні або родові ознаки речей, документів, 



іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їх зв’язок з 

досконалим кримінальним злочином. Обгрунтування того, що доступ до 

речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, орган 

досудового розслідування не може отримати в добровільному порядку. 

Зазначено, що на сьогодні всі обшуки повинні фіксуватися за допомогою 

аудіо- та відеозапису (частина 10 статті 236 УКП України). При цьому 

записи є невід’ємною частиною протоколу обшуку. Для адвокатів основною 

новелою є обов’язок допустити захисника або адвоката незалежно від 

етапу проведення обшуку. Текст: http://pravo.ua/article.php?id=100117738 

9. Плугатар Т. А. Правовий статус органів поліції України як 

суб’ктів адміністративно-юрисдикційної діяльності / Т. А. Плугатар 

// Наука і правоохорона. – 2017. – № 4. — С. 76-82. Проведено комплексне 

дослідження доктринальних підходів, правового регулювання і практики 

адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Національної поліції 

України. 

10. Прокопів Б. Психологічний аспект професійного відбору на 

службу в правоохоронні органи / Богдан Прокопів // Актуал. проблеми 

правознавства : зб. наук. пр.  / Тернопіл. нац. екон. ун-т . – Тернопіль, 2017. – 

Вип. 4(12). – С. 263-267 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(12) 

Зазначено, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

актуальною є проблема забезпечення надійного функціонування органів 

державної влади та органів забезпечення правопорядку. Вказано, що одним 

із таких формувань є органи внутрішніх справ (далі – ОВС), на які покладено 

відповідальне і непросте завдання –  захист суспільства від злочинних 

посягань. Наголошено, що успішне виконання цього непростого завдання 

залежить від готовності та спроможності кожного працівника на 

належному рівні виконувати свої професійні обов’язки. Текст: 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problem

y%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%

http://pravo.ua/article.php?id=100117738
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D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B

D.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf 

11. Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 квіт. 2018 р. / Нац. ун-т 

”Львів. політехніка”, Навч.-наук. ін-т права та психології, Каф. теорет. та 

практ. психології . — Львів : Сполом, 2018. — 240 с. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788679. Зі змісту: Забезпечення поліцією безпечного 

середовища для життєдіяльності населення: правові та психологічні 

аспекти / Д. Сергенюк. – С. 179-182; Діагностика особливостей та факторів 

розвитку уваги особистостей працівників Національної поліції як 

психофізіологічна основа безпеки в екстремальних умовах діяльності / 

О. Смірнова. – С. 190-193. 

12. Савранчук С. Юридична відповідальність працівників 

спеціалізованої антикорупційної прокуратури України / Сергій 

Савранчук // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр.  / Тернопіл. нац. 

екон. ун-т . – Тернопіль, 2017. – Вип. 4(12). – С. 128-132 Шифр зберігання в 

Бібліотеці Бп15483-4(12) Досліджено сучасний стан законодавчого 

регулювання юридичної відповідальності працівників органів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та формування ідей і способів щодо 

подолання існуючих проблем. Текст: 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problem

y%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%

D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B

D.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf 

13. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному 

суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  29–30 груд. 2017 р., м. 

Одеса / [відп. ред. Г.  О. Ульянова ; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан ; Нац. 

ун-т «Одес. юрид. акад.» ]. — Одеса : Гельветика, 2017. — 252 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А786256 Зі змісту: Деякі аспекти регулювання 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
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діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну 

безпеку: досвід Республіки Казахстан / А. Л. Малус. – С. 149-151; Актуальні 

питання корупції в системі правоохоронних органів / Ю. В. Махно. – С. 152-

154; Смертна кара як вища міра покарання у США / Є. С. Новак. – С. 156-

159; Правоохоронні функції державної прикордонної служби як суб’єкту 

правоохоронної діяльності / Ю. В. Сіваєва. – С. 167-170; Повноваження 

правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян / Ю. С. 

Глущенко, С. С. Шоптенко. – С. 186-188; Ефективність реформування 

органів внутрішніх справ в Україні: успіхи і недоліки / А. О. Пистоловська. – 

С. 229-231; Особливості формування національної судової ради в Республіці 

Польща / О. О. Піфко. – С. 237-239. 

14. У Києві запрацює ”сусідська варта” // Юрид. вісн. України. — 

2018. — 17 – 23 серп. (№ 33). — С. 33. У Голосіївському районі Києва 

поліцейські впроваджуватимуть проект ”Сусідська варта”. ”Сусідська 

варта” – взаємодія поліції з громадою на засадах партнерства, метою якої 

є створення безпечного середовища та покращання комунікації між поліцією 

та громадою. 

 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 

15. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. : м. Одеса, 15–16 груд. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, 

Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. — Одеса : МГУ, 2017. — 104 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці :  А786254 Зі змісту: Основні підстави 

застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності за 

корупційні злочини / А. В. Боровик. – С. 11-14; Законодавство про 

кримінальну відповідальність за торгівлю людьми: питання вдосконалення / 

І. П. Васильківська. – С.  14-17; Давність у кримінальному праві (окремі 



аспекти взаємодії КК і КПК України) / О. О. Дудоров. – С. 29-33; Організація 

досудового провадження злочинів, пов’язаних із тероризмом / М. О. 

Міленський. – С. 45-48;  Примирення сторін у кримінальному судочинстві як 

наближення до європейських стандартів судочинства / Н. В. Неледва. – С. 

55-57; Імплементація норм міжнародно-правових актів щодо захисту честі 

і гідності людини в кримінально-процесуальне право України / Л. В. Кушнір. – 

С. 82-85; Проблеми статусу оперативних підрозділів як суб’єктів 

кримінального провадження / О. О. Подобний. – С. 92-94. 

16. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та 

країнах ближнього зарубіжжя = Actual problems of legal regulation in 

Ukraine and neighboring countries : матеріали VII міжнар. наук.-практ. 

Інтернет конф. : 22 груд. 2017 р. / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 

торг.-екон. ун-т ; [відп. ред. П. О. Куцик]. — Львів : Растр-7, 2017. — 535 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: В74613 Зі змісту: Разграничение кражи и 

грабежа в белорусском законодательстве / Д. С. Борисевич. – С. 67-69; 

Преступления против информационной безопасности: информационная 

безопасность как объект уголовно-правовой охраны [Республика Беларусь] /  

М. Н. Валюхневич. – С. 79-81; Уголовная ответственность за изнасилование 

в законодательстве зарубежных стран / А. С. Коршак, Т. И. Грицкевич. – 

С. 150-152;  К вопросу об оправдании в уголовном процессе Республики  

Беларусь и Украине / О. В. Дудко. – С. 172-174; Процесуальний статус 

захисника у кримінальному провадженні / А. Р. Корецький. – С. 235-237; 

Окремі аспекти здійснення кримінального провадження у справах щодо 

неповнолітніх / С. П. Косик, М. М. Олашин. – С. 240-242; Содержание 

принципа публичности в уголовном процессе [Республика Беларусь] / В. В. 

Матюк. – С. 311-313; Правонарушения спортивных болельщиков и охрана 

правопорядка на спортивно-массовых мероприятиях [Республика Беларусь] 

/ Е. А. Савченкова, Е. А. Пантелеева. – С. 350-352; Розвиток кримінального 

законодавства України щодо протидії рейдерству / В. П. Паньків, А. Д. 

Городецька. – С. 352-354; Криминологическая характеристика 



преступлений, связанных с жестоким обращением с животными / Т. С. 

Печур. – С. 361-363; Проблемні питання щодо кримінальної відповідальності 

неповнолітніх / Р. Б. Питель. – С. 366-369; Щодо підстав та умов звільнення 

від кримінальної відповідальності за державну зраду та шпигунство / В. Р. 

Скаврон, О. В. Сосніна. – С. 420-423; Ювенальная дивергенция: понятие и 

мировой опыт применения / Т. А. Соболюк. – С. 428-431; Уголовная 

ответственность за нарушение норм трудового законодательства / В. В. 

Сухова. – С. 441-443; Специфіка проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій у кримінальному провадженні / Я. Р. Томашук. – С. 455-457. 

17. Аракелян Р. Ф. Деякі аспекти впровадження інституту 

медіації в кримінальному провадженні України / Р. Ф. Аракелян // Юрид. 

наука.  – 2017.  – № 8. — С. 13-20. Проведено системний аналіз особливостей 

впровадження інституту медіації в кримінальному провадженні України 

шляхом вивчення думок (потреб) респондентів щодо сутнісних параметрів 

розробленої новаційної моделі інституту медіації в кримінальному 

провадженні України. 

18. Астахова О. О. Витоки та ґенеза обстановки вчинення 

злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину / О. О. Астахова // Юрид. 

наука.  –  2017. –  № 11. — С. 38-57. Проведено дослідження стосовно 

восьми періодів розвитку суспільства та шести, які стосуються розвитку 

кримінального законодавства. З’ясовано, що в кримінальному законодавстві 

на теренах України така ознака об’єктивної сторони, як обстановка, в 

Особливій частині чинного на той час кримінального законодавства і до 

сучасного його стану має тенденцію до зростання статей, які містять 

таку ознаку об’єктивної сторони. 

19. Ващук О. П. Невербальна інформація в кримінальному 

провадженні: теоретико-методологічні основи / Олеся Петрівна Ващук ; 

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : 

Гельветика, 2017. — 429 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786251 

Досліджено теоретичні та методологічні основи невербальної інформації в 



кримінальному провадженні. Висвітлено становлення положень про 

невербальну інформацію та чинники її введення в криміналістику, 

охарактеризовано сучасний стан та перспективи наукових досліджень 

невербальної інформації в кримінальному провадженні. Визначено поняття, 

значення та структуру антроподжерельної невербальної інформації в 

кримінальному провадженні. Увагу приділено особливостям традиційних 

методів дослідження антроподжерельної невербальної інформації та 

обгрунтуванню доцільності використання інноваційних методів пізнання 

антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні. 

20. Вовк М. Шляхи вдосконалення дотримання розумних строків 

при проведенні досудового розслідування кримінальних проваджень / 

Микола Вовк // Вісн. прокуратури.  –  2018. – № 6. — С. 67-73. 

Запропоновано зміни, які нададуть змогу значно покращити розгляд 

прокурором клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних 

дій у випадках, передбачених у КПК України, та сприятимуть покращанню 

досудового розслідування і дотриманню розумних строків під час досудового 

розслідування кримінальних проваджень. 

21. Димура А. Зміна правової кваліфікації кримінального 

правопорушення під час досудового розслідування / Артур Димура // Вісн. 

прокуратури. – 2018. – № 6. — С. 74-78. Розглянуто проблемні аспекти 

послідовності дій слідчого, прокурора щодо зміни правової кваліфікації 

кримінального правопорушення та зазначено, що вони потребують більш 

чіткої правової регламентації. 

22. Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова 

політика держави в умовах гібридної війни : матеріали Всеукр. наук.-

практ.  конф.,  22 груд. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського. — Київ, 2017. — 142 с. Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А786255 Зі змісту: Окремі питання відповідальності за захоплення 

заручників за міжнародним та національним кримінальним правом / А. В. 



Андрушко. – С. 6-10;  Досвід кримінального права Франції та ФРН у процесі 

подальшого реформування КК України / О. В. Ахтаніна. – С. 10-13; 

Кримінально-правова політика держави в сучасних умовах / В. М. Боровенко. 

– С. 14-18; Сучасні проблеми кримінальної відповідальності за теракт / А. Г. 

Жива. – С. 22-24; Кримінально-правова політика держави у сфері боротьби 

зі злочинами на дорогах / О. О. Звоненко. – С.25-27; Терористичний акт 

відповідно до чинного законодавства України / Н. Д. Магльована. – С. 36-40; 

Окремі питання кримінально-правової політики держави / І. В. Новик. – С. 

47-50; Мета реалізації кримінально-виконавчої політики України / Ю. В. 

Керникевич-Танасійчук. – С. 82-84; Проблеми кримінально-виконавчої 

системи України щодо прав засуджених / О. О. Козак, О. А. Мальченко. – С. 

85-88; Можливість уникнення кримінальної відповідальності за корупційні 

злочини внаслідок порушення правил підслідності в Україні / А. В. Боровик. – 

С. 93-96; Впровадження та перспектива розвитку відновного правосуддя в 

кримінальному процесі України / А. М. Гановська. – С. 96-99; Досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово 

окупованих територіях в умовах військової агресії / В, В. Гевко. – С. 99-103; 

Свідок як важливий учасник кримінального провадження про кримінальне 

правопорушення, вчинене на тимчасово окупованій території України  / Л. В. 

Демчук. – С. 109-113; Проблеми досудового провадження злочинів, 

пов’язаних із тероризмом / М. О. Мілевський. – С. 125-127; 

23. Карпенко М. І. Окремі питання злочинів проти правосуддя / 

М. І. Карпенко // Юрид. наука. - 2017. - № 8. — С. 21-29. Розглянуто 

питання, що стосуються окремих проблем вчинення злочинів проти 

правосуддя. Акцентовано увагу, що однією з причин і умов їх вчинення є 

небажання окремих категорій суб’єктів цих злочинів дотримуватися вимог 

кримінального законодавства і недостатня правосвідомість населення 

України. 

24. Корж В. П. Огляд місця події: процесуальні підстави, 

особливості тактики, криміналістичні рекомендації : наук.-практ. посіб. 



для слідчих, прокурорів, поліц. патрул. та кримін. поліції / Валентина 

Павлівна Корж. — Харків : Золоті сторінки, 2017. — 215, [1] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А786245 У посібнику визначено процесуальні 

підстави, завдання, цілі, криміналістичні рекомендації щодо огляду місця 

події і детально викладено особливості цієї слідчої дії з окремих видів 

злочинів, тактичні правила виявлення та вилучення слідів, знарядь злочинів, 

предметів, речей. Запропоновано криміналістичні рекомендації з 

призначення експертиз залежно від одержаних результатів огляду та 

орієнтовний перелік питань, які необхідно поставити перед експертом. 

Визначено повноваження слідчого, прокурора, поліцейських патрульної 

служби, оперативних працівників кримінальної поліції на місці події. 

25. Кубрак П. М. Порівняльне дослідження початку 

кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 

років / П. М. Кубрак // Юрид. наука. – 2017. – № 8. — С. 118-126. Здійснено 

дослідження теоретичних і практичних питань розвитку та становлення 

інституту початку кримінального провадження в Україні. Проаналізовано 

досягнення та недоліки формування судової системи, складовою частиною 

якої було попереднє слідство України. 

26. Матвійчук В. К. Витоки, ґенеза інших заходів кримінально-

правового характеру на теренах України / В. К. Матвійчук // Юрид. наука. 

– 2017. – № 8. — С. 30-49. З’ясовано етапи становлення примусових та 

інших заходів кримінально-правового характеру, проаналізовано існуючі 

погляди щодо  таких заходів та чинне законодавство, починаючи з третього 

періоду суспільного розвитку на теренах України. 

27. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Одеські юридичні читання” : м. Одеса, 10-11 листоп. 2017 р. / [за ред. Г. 

О. Ульянової ; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан]. — Одеса : Гельветика, 2017. 

— 307 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786284 Зі змісту: Проблемні 

питання інституту понятих за КПК 2012 року / І. В. Корзіна. – С. 184-186; 



Щодо сутності визначення поняття судового рішення на різних стадіях 

кримінального провадження / В. В. Легких. – С. 190-193. 

28. Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura: матеріали 

VII Міжнар. наук.-практ. конф. : 8 груд. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. 

гуманітар. ун-т [та ін.]. — Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2017. — 199 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А786236 Зі змісту: Юрисдикція 

Міжнародного кримінального суду та право на справедливий судовий розгляд 

/ А. Г. Каткова. –   С. 80-83; Європейські стандарти дії кримінального 

процесуального закону / В. О. Крюков. – С. 88-90; Міжнародний 

кримінологічний досвід запобігання злочинності з використанням 

можливостей мережі Інтернет / О. І. Бугера. – С. 132-134; Угода про 

визнання винуватості за кримінальним процесуальним законодавством 

України / Н. В. Малярчук, Т. О. Лукашенко. – С. 140-142; Процесуальні 

гарантії: теоретичні аспекти їх забезпечення / Г. В. Остафійчук. – С. 142-

144; Сучасні  теоретичні та практичні проблеми реалізації засади 

розумності строків досудового розслідування у міжнародному 

кримінальному праві / А. Пахлеванзаде. – С. 144-145. 

29. Мороз В. Г. Витоки, ґенеза місця вчинення злочину як ознаки 

об’єктивної сторони злочину та сучасний стан проблеми / В. Г. Мороз 

// Юрид. наука. – 2017. – № 8. — С. 50-72. Висвітлено питання, які мають 

важливе значення для теорії кримінального права та правозастосовної 

практики. 

30. Мурзановська А. В. Кримінально-процесуальна 

відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 

2012 року / Аліна Владиславівна Мурзановська ; [наук. ред. Ю. П. Аленін] ; 

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : 

Гельветика, 2018. — 190 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786273 

Монографія є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним 

дослідженням теоретичних та практичних аспектів кримінально-

процесуальної відповідальності за КПК України 2012 року. Визначено 



поняття, ознаки та значення кримінально-процесуальної відповідальності, 

розглянуто її види та систему заходів. Розкрито підстави та умови 

застосування кримінально-процесуальної відповідальності та розглянуто 

процесуальний порядок притягнення до цього виду відповідальності. 

31. Остафійчук Г. В. Розслідування посягань на територіальну 

цілісність і недоторканність України : наук.-практ. посіб. / Григорій 

Володимирович Остафійчук, Д. О. Олєйніков, В. В. Сичевський ; Служба 

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

юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2018. — 181, [1] с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А786219 Вміщено докладний аналіз сучасної 

судової практики у справах про посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України.  Визначено кримінальні процесуальні та 

криміналістичні характеристики розслідування цього злочину. Розглянуто 

криміналістичну характеристику посягань на територіальну цілісність і 

недоторканність України, особливості організації досудового слідства та 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій, використання спеціальних 

знань. 

32. Панов М. І. Проблеми методології науки кримінального 

права : вибр.  наук.  пр.  / Микола Іванович Панов ; [уклад.: Г. М. Анісімов, 

В. В. Гальцова] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 

2018. — 471 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786241 Подано наукові 

праці доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри 

кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, академіка Національної академії правових наук України 

М. І. Панова, присвячені проблемам методології науки кримінального права. 

У добірку ввійшли праці, опубліковані автором у різні роки й у різних 

наукових виданнях, які недостатньо відомі і не завжди доступні сучасному 

читачеві. 

33. Перспективні напрями вітчизняної науки: зб. наук. пр. за 

матеріалами Міжвуз. наук.-практич. конф., присвяч. 20-річчю Одес. ін.-ту 



ПрАТ ”ВНЗ ”МАУП”. – Одеса: Лерадрук, 2018. – 317 с. — Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А788667 Зі змісту: Кримінальне право Німеччини на теренах 

окупованої німецькими військами України у 1941–1944 рр.: норми і 

застосування / С. М. Боган. — С. 146-155; Проблемні аспекти реформування 

системи прокуратури в Україні / О. В. Косінова. — С. 190-196; Етапи 

розвитку криміналістичної науки / В. Фоменко. — С. 275-281.  

34. Пономаренко Д. В. Тактичні питання захисту в 

кримінальному провадженні : [практ. посіб.].  Кн. 1 / Д. В. Пономаренко. 

— Одеса: Гельветика, 2018. — 110 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А786235-1 На основі практичного досвіду розглянуто проблемні 

питання застосування норм кримінального процесуального права з позицій 

тактики захисту у кримінальному провадженні. 

35. Правові реформи: міжнародний і український досвід: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  м. Дніпро, 24–25 листоп. 2017 р. 

/ [редкол.: О. В. Негодченко та ін.] ; Дніпров. гуманітар. ун-т. — Дніпро : 

ДГУ, 2017. — 240 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786276  Зі змісту: 

Незаконне позбавлення волі як насильницький злочин / Л. О. Анастасова. – 

С  137-140; Співвідношення основних принципів кримінального права з 

інститутом звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні 

злочини / А. В. Боровик. – С. 141-144; Об’єктивна сторона складу злочину 

жорстокого поводження з тваринами згідно зі ст. 299 КК України / Р. С. 

Бобровник. – С. 144-148; Проблема незаконного вживання наркотиків в 

Україні / К. Д. Гарбар. – С. 148-151; Кримінально-правова охорона 

інтелектуальної власності в Україні: спроби реалізації сучасних пріоритетів 

/ А. А. Ломакіна. – С. 157–160; Попередження насильства у сім’ї: 

кримінологічний аспект / І. О. Руденко. – С. 164-167; Смертна кара – всі за і 

проти покарання як законодавчо закріпленої санкції / В. С. Хоруженко. – 

С. 180-182; Криміналістична характеристика злочину, передбаченого  ст. 

368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою» / О. В. Пономаренко. – С. 196-199; Особливості 



формування та розвитку процесуального порядку звільнення від відбування 

покарання в Канаді / А. В. Чугаєвська. – С. 203-206. 

36. Тихий В. П. Вибрані праці з конституційного і кримінального 

права / Володимир Павлович Тихий ; [упоряд.: А. А. Яковлев, О. М. 

Сарнавський]. — Харків : Право, 2017. — 844, [1] с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б356237  Вибрані наукові праці включають роботи автора: 

монографії, наукові статті, тези наукових доповідей, навчальні посібники, 

конспекти лекцій, розділи підручників і науково-практичних коментарів. 

Публікації розташовані в системі: з конституційного права – відповідно до 

структури Конституції України, із Загальної частини кримінального права –

загальної частини Кримінального кодексу України, з Особливої частини 

кримінального права – ієрархії цінностей: людина, суспільство, держава. 

37. Шестаков В. Ю. Суб’єктивна сторона складу злочину 

незаконне полювання / В. Ю. Шестаков // Юрид. наука. - 2017. - № 8. — 

С 100-109. Дослідження має важливе значення для теорії кримінального 

права та правозастосовної діяльності правоохоронних органів і суду. 

Зроблено висновки щодо ознак суб’єктивної сторони цього виду злочину. 
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