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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Бортник С. М. До проблеми визначення загально-правових, 

міжгалузевих та галузевих юридичних гарантій діяльності поліцейських 

/ С. М. Бортник // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: 

Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 1. – С.70-73 – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-30/1 Розглянуто загальноправові, 

міжгалузеві та галузеві юридичні гарантії діяльності поліцейських. 

Наголошено, що юридичні гарантії діяльності поліцейських можуть бути 

класифіковані за різними критеріями, однак одним із найрозповсюдженіших 

із них є класифікація гарантій їх діяльності в залежності від сфери їх 

поширення: загально-правові, міжгалузеві та галузеві. Текст: 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/20.pdf 

2. Бортник С. М. Проблеми правового регулювання грошового 

забезпечення поліцейських / С. М. Бортник // Наук. вісн. Ужгород. нац.    

ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, т. 1. – С. 133-137 Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-48/1 Розглянуто проблему правового 

регулювання грошового забезпечення поліцейських. Встановлено, що 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/20.pdf


сутність грошового забезпечення поліцейських може бути визначена як 

закріплена в законодавстві, обчислювана в грошовій формі сукупність 

виплат і надбавок, які встановлюються поліцейським з урахуванням умов та 

особливостей проходження ними служби в Наційональній поліції з метою 

стимулювання й підвищення ефективності виконання ними своїх службових 

обов’язків. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_1/33.pdf 

3. Ветерана застрелили під час затримання // Газета по-

українськи. — 2018. — 18 верес. (№ 71). — С. 7. Подано інформацію, що 

колишнього військового 92-ї механізованої бригади Олексія Литовченка 

застрелили під час затримання співробітники Служби безпеки України 13 

вересня 2018 року. Разом з товаришем Денисом Семенюком, він вимагав у 

бізнесмена 20 тис. доларів – 563 тис. грн. Указано, що обидва підозрювані – 

ветерани антитерористичної операції на Донбасі. Зазначено, що з 2017 року 

Д. Семенюк керує Асоціацією ветеранів АТО та патріотів України в 

Харкові, Литовченко був її членом. Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-

newspaper/_veterana-zastrelili-pid-chas-zatrimannya/859481 

4. Вишницька А. Не тільки поліція: хто й як дбає про безпеку у 

громадах / Альона Вишницька, Маргарита Тарасова // Дзеркало тижня. — 

2018. — 15-21 верес. (№ 34). — С. 11. Йдеться про створення нових 

муніципальних правоохоронних органів,  які почали активно виникати по всій 

Україні останніми роками, а саме: громадські формування, муніципальна 

поліція, поліцейські станції та так звані ”шерифи”. Розглянуто роботу цих 

громадських муніципальних формувань. Наголошено на необхідності 

законодовчого врегулювання їх роботи. Наразі такий проект Закону ”Про 

муніципальну поліцію” прийнятий у Верховній Раді України в першому 

читанні. Текст: https://dt.ua/SOCIUM/ne-tilki-policiya-288446_.html 

a. Вітко О. Ю. Прояв злочину, передбаченого статтею 384 

Кримінального кодексу України зовні: теоретичні та прикладні 

проблеми / О. Ю. Вітко // Юрид. наука. – 2017. – № 12. — С. 12-34. 

З’ясовано теоретичні та прикладні проблеми об’єктивної сторони 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_1/33.pdf
https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_veterana-zastrelili-pid-chas-zatrimannya/859481
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досліджуваного складу злочину, що є важливою передумовою дотримання 

законності в правозастосовній діяльності правоохоронних органів, оскільки 

притягнення особи до кримінальної відповідальності завжди пов’язане з 

встановленням у її поведінці конкретного суспільно небезпечного діяння, про 

яке йдеться в законі (ст. 384 КК). 

5. Галаджи Е. Попытка № 2. Луценко просит лишить 

депутатской неприкосновенности троих ”оппозиционеров” / Елена 

Галаджи // КП в Украине. — 2018. — 19 сент. (№ 136). — С. 2. Йдеться про 

внесення Генеральним Прокурором України Юрієм Луценком до Верховної 

Ради України подання щодо зняття недоторканості з трьох народних 

депутатів: Олександра Вілкула, Дмитра Колєснікова та Сергія Дунаєва, які 

входять до фракції ”Опозиційний блок”. Зазначено, що Генеральна 

прокуратура України (ГПУ) підозрює О. Вілкула у розкраданні земель під час 

роботи політика на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації. 

У відношенні Д. Колєснікова ГПУ висуває зловживання службовим 

становищем у період його керівництва Агентством держмайна України. У 

справі С. Дунаєва обвинувачами виступають Спеціальна антикорупційна 

прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), 

підозрюючи політика у недостовірно вказаній інформації в е-декларації за 

2015 рік. Текст: https://kp.ua/politics/618045-za-chto-lutsenko-snova-prosyt-

lyshyt-neprykosnovennosty-trekh-oppozytsyonerov 

6. Гришко Р. Засекретили результати досліджень міномету 

”Молот” / Руслан Гришко // Газета по-українськи. — 2018. — 18 верес. 

(№ 71). — С. 2. Подано інформацію, що Служба безпеки України 

засекретила акт досліджень металу міномету ”Молот”, його почали 

вивчати, бо за два роки зброя вісім разів вибухала. Зазначено, що загинули 

шість бійців, 13 травмовані. Дослідження металу проводили в 

Національному технічному університеті ”Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського”, сам документ (акт) має гриф ”секретно”, 

як заявили в Науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки 

https://kp.ua/politics/618045-za-chto-lutsenko-snova-prosyt-lyshyt-neprykosnovennosty-trekh-oppozytsyonerov
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Збройних сил України. Зазначено, що 12 липня, після засідання комітету 

Верховної Ради з питань безпеки й оборони, депутати пообіцяли, що 

інформація про результати експертизи стане публічною. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zasekretili-rezultati-doslidzhen-

minometu-molot/859514 

7. Гришко Р. Убивця Веремія пішов на угоду зі слідством                 

/ Руслан Гришко // Газета по-українськи. — 2018. — 7 верес. (№ 68). — С. 6. 

Подано інформацію, що Дарницький районний суд Києва ув’язнив Сергія 

Чемеса на три роки і три місяці. Зазначено, що С. Чемес – один із бандитів, 

який викрадав і катував активістів під час Революції гідності 2014. Указано, 

що це другий вирок у справі тітушок, які полювали на активістів під час 

Революції гідності. Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-

newspaper/_ubivcya-veremiya-pishov-na-ugodu-zi-slidstvom/857648 

8. Дмитрик Ю. І. Правова регламентація застосування 

поліграфа в діяльності органів національної поліції / Ю. І. Дмитрик, Т. В. 

Гарват // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – 

Вип. 48, т. 2. – С. 60-64 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-48/2  

Досліджено актуальні проблеми правової регламентації застосування 

поліграфа в діяльності органів Національної поліції. Здійснено аналіз 

передбачених законом можливостей використання поліграфічного 

опитування на різних етапах оперативно-розшукової діяльності. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/15.pdf 

9. Довідник поліцейського / М-во внутр. справ, Нац. акад. внутр. 

справ ; [авт.-упоряд.: С. С. Чернявський, К. Б. Левченко]. — Харків : Фоліо, 

2018. — 347, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці :   А787672 Книга 

призначена для працівників усіх структурних підрозділів Національної поліції 

України, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів системи 

МВС України, адвокатів та юристів, які цікавляться правоохоронною 

діяльністю. В ній сформульовано практичні поради та типові алгоритми дій 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zasekretili-rezultati-doslidzhen-minometu-molot/859514
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працівників поліції при отриманні інформації про виявлення або у разі 

виявлення найбільш поширених видів правопорушень та злочинів. 

10. Дудар В. Ніж у спину науковцю / Віктор Дудар // Експрес. — 

2018. — 13–20 верес. (№ 37). — С. 17. Подано інформацію, що керівника 

Навчально-наукового Інституту історії, політології та права 

Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського, 

Миколу Шитюка (один із найвідоміших дослідників голоду 1921–1923, 1946–

1947 років, Голодомору 1933-го), знайшли з численними ножовими 

пораненнями в орендованій квартирі в Миколаєві. Зазначено, що 

підозрюваним є родич вбитого. Кримінальне провадження відкрили за 

фактом навмисного вбивства. 

11. Заверуха М. Підпалила, застрелила й утекла з коханцем 

/ Микола Заверуха // Експрес. — 2018. — 13–20 верес. (№ 37). — С. 17. 

Подано інформацію, що розкрито вбивство голови громадської організації, 

колишнього депутата та директора департаменту містобудування і 

земельних відносин Сумської міськради Анатолія Жука. Указано, що у 

причетності до злочину підозрюють його дружину. Зазначено, що дружині, 

яка позбавила життя свого чоловіка, слідчі оголосили підозру відразу за 

трьома статтями Кримінального кодексу, які передбачають 

відповідальність за навмисне вбивство, підпал та незаконне поводження зі 

зброєю. Правоохоронці готують офіційно процесуальні документи для 

оголошення жінки в міжнародний розшук. 

12. Зливко С. В. Особливості застосування адміністративних 

процедур відбору та призначення керівників пенітенціарної системи 

/ С. В. Зливко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : 

зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 1. – С.104-107 – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-30/1 Проаналізовано особливості застосування 

адміністративних процедур відбору та призначення керівників 

пенітенціарної системи. Проаналізовано вимоги до кандидатів на керівні 

посади, які визначаються умовами проведення конкурсу. Подано авторське 



визначення поняття підбору управлінських кадрів пенітенціарної системи. 

На підставі аналізу міжнародних стандартів визначено основні позиції щодо 

підбору керівного персоналу пенітенціарної системи, які включають 

різноманітне коло вимог. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/29.pdf 

13. Іскендеров Е. Кримінальні процесуальні гарантії детективів 

національного антикорупційного бюро України як суб’єктів 

доказування у досудовому розслідуванні / Е. Іскандеров // Вісн. Київ. нац. 

ун-ту ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – Київ, 2017. – № 1(104). – С. 70-73. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  Бп31-1(104) Досліджено проблемні питання 

реалізації кримінальних процесуальних гарантій детективів Національного 

антикорупційного бюро України як суб’єктів доказування у досудовому 

розслідуванні. Звернено увагу на недоліки чинного кримінального 

процесуального законодавства України, проблемні питання їх застосування у 

практичній діяльності та надано науково-обгрунотовано пропозиції щодо їх 

вирішення.  

14. Карпюк Г. Міноборони активізувало ресурсний реверс 

/ Геннадій Карпюк // Нар. армія. — 2018. — 13 верес. (№ 37). — С. 8. 

Висвітлено ситуацію навколо судових війн, що ведуться Міністерством 

оборони за повернення земель оборонного призначення, які незаконно були 

передані комерційним структурам. Зазначено, що упродовж 2015–2017 років 

до сфери управління відомства вдалося повернути 10,5 тисячі гектарів 

земель. Від початку 2018-го і до сьогодні Міністерство оборони України 

спромоглося повернути вже приблизно 25 тисяч га незаконно відчужених 

територій. Текст: http://www.mil.gov.ua/news/2018/09/07/resursnij-revers-yak-

minoboroni-povertae-rozkradeni-zemli/ 

15. Клочко Т.  Почему журналистам неуютно между Сытником и 

Луценко / Тарас Клочко // Деловая столица. — 2018. — 10 сент. (№ 37). — 

С  2. Висвітлено ситуацію навколо скандального рішення Печерського суду 

Києва, який дав дозвіл Генеральній прокуратурі України (ГПУ) перевірити 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/29.pdf
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інформацію в телефоні головного редактора ”Схем” Наталії Седлецької. 

Зазначено, що таке рішення може бути порушенням основних свобод засобів 

масової інформації (ЗМІ) та міжнародних журналістських стандартів, 

така ситуація є прямим наслідком недовіри між правоохоронними органами 

та ЗМІ. 

16. Книженко С. О. Розслідування злочинів, що вчиняються 

службовими особами правоохоронних органів шляхом порушення 

порядку здійснення або забезпечення правосуддя / С. О. Книженко // Наук. 

вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 

2017. – Вип. 30, т. 2. – С.94-97 – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17425-

30/2 Визначено основні особливості розслідування злочинів, що вчиняють 

службові особи правоохоронних органів шляхом порушення порядку 

здійснення або забезпечення правосуддя. Розкрито типові слідчі ситуації 

початкового етапу розслідування таких злочинів, визначено алгоритми дій 

слідчого. Розглянуто тактичні особливості проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій.  Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/26.pdf 

17. Козачук О. С. Військові прокуратури в Україні: 

організаційно-правові засади функціонування / О. С. Козачук ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2018. — 240 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:   А786264 У монографії на теоретично-прикладному рівні 

досліджено проблеми організації та діяльності військових прокуратур в 

Україні з урахуванням оновлення національної законодавчої бази. Визначено 

шляхи оптимізації організації роботи військової прокуратури. 

18. Корнієнко Д. М. Досвід адміністративно-правового 

забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань з 

правоохоронними функціями у країнах з унітарним устроєм / Д. М. 

Корнієнко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. 

наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 1. – С.74-77 – Шифр зберігання в 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/26.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/26.pdf


Бібліотеці: Бп17425-30/1 Вивчено досвід адміністративно-правового 

забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань з 

правоохоронними функціями у країнах з унітарним устроєм для подальшого 

впровадження в Україні. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/21.pdf 

19. Криворучко Т. У чиїх інтересах ”віджимають” землю у 

фермерів? / Тетяна Криворучко // Голос України. — 2018. — 14 верес. 

(№ 172). — Електрон. ресурс. Йдеться про те, що 5 червня в стінах 

парламенту заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики Вадим Івченко та представники фермерських 

господарств Одеської області закликали Прем’єр-міністра України 

Володимира Гройсмана, НАБУ й правоохоронні органі розібратися з 

черговими рейдерськими захопленнями земель сільськогосподарського 

призначення в Подільському районі. За словами глави Асоціації фермерів 

Подільського району Миколи Якубенка, землі, які обробляли фермери й 

одноосібники з 2000 року, використаємо популярний нині термін – 

”віджали”. Їх забрали засіяними озимими, підготовленими під ярові й 

технічні культури. Посіви тих, з ким не могли домовитися, знищували. Усі 

ярові й технічні культури загарбники пересівали. Майже всі договори 

підписували на користь одного з депутатів Одеської обласної ради й двох 

фірм. Фермери стверджують, що під час укладання договорів на оренду 

землі порушено багато чинних норм законодавства України, землі 

сільськогосподарського призначення державної форми власності передавали 

в оренду без проведення відповідних аукціонів за одноособовим рішенням 

голови об’єднаної громади, порушуючи норми постанови Кабінету Міністрів 

України. У свою чергу заступник голови Комітету Верховної Ради з питань 

аграрної політики Вадим Івченко закликав Прем’єр-міністра України й 

Міністерство внутрішніх справ втрутитися в ситуацію й розібратися із 

законністю укладення договорів на оренду землі ”на догоду депутату 

Одеської облради”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/307498 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/21.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/21.pdf
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20. Кулиш Я. Участники погрома у стен ГПУ: ”Генпрокурору 

дали понять, что он уязвим” / Ярослав Кулиш, Валерий Чепурко // КП в 

Украине. — 2018. — 18 сент. (№ 135). — С. 5. Розглянуто ситуацію навколо 

заворушень під будівлею Генеральної Прокуратури України (ГПУ), що 

вчинили члени організації ”С-14” партії Свобода з вимогою відставки 

Генерального прокурора України Юрія Луценка. Причиною невдоволення 

радикалів стала видача ГПУ в Росію добробатівця Тимура Тумгоєва, який 

воював на Донбасі. Зазначено, що у бійці постраждало семеро поліцейських. 

Наведено дані біографії Тимура Тумгоєва. Подано коментар Генпрокурора 

Юрія Луценка стосовно видачі злочинців з України до Росії. Текст: 

https://kp.ua/politics/617953-uchastnyky-pohroma-u-sten-hpu-takaia-prokuratura-

narodu-nadoela 

21. Куфрик Б. Кримінальна справа про три яйця / Богдан Куфрик 

// Експрес. — 2018. — 13–20 верес. (№ 37). — С. 5. Подано інформацію, що в 

прокуратурі вручили обвинувальні акти трьом активістам ГО ”ВО” 

”Автомайдан”, які 13 липня 2017 року під стінами парламенту розчавили 

три яйця об народного депутата від фракції ”Блок Петра Порошенка” 

Олега Барну. Зазначено, що це не перший випадок в Україні, коли політиків 

закидують яйцями, але ніколи за такі дії не порушивали кримінальної справи 

за погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча. Указано, 

що справа набула масштабів одразу після того, як ”Автомайдан” провів 

акцію ”Ковдра для генпрокурора”. 

22. Митниця має стати антонімом контрабанди // Уряд. кур’єр. — 

2018. — 12 верес. (№ 170). — С. 3. Йдеться про робочий візит Прем’єр-

міністра України Володимира Гройсмана на Одещину. Головна мета поїздки 

– ознайомитися з роботою місцевої митниці, одне слово, як на місці 

реалізують оголошену урядом кампанію ”Україна без контрабанди”, адже 

Прем’єр вважає її справжньою війною проти сірих схем і нечесних 

підприємців та контролерів. Він дав зрозуміти, що взятих урядом темпів 

викорінення схем на кордоні ніхто не збавлятиме. Легальному бізнесу, 

https://kp.ua/politics/617953-uchastnyky-pohroma-u-sten-hpu-takaia-prokuratura-narodu-nadoela
https://kp.ua/politics/617953-uchastnyky-pohroma-u-sten-hpu-takaia-prokuratura-narodu-nadoela


повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю 

Секретаріату Кабміну, немає чого боятися. А всім, хто намагається 

побудувати схеми і пограбувати країну, ”спуску не буде”. Зазначено, що цю 

ідею покладено в основу не лише відносин ”підприємець – контролер”, а й 

”митник – правоохоронець”. За рішенням Кабінету Міністрів усі 

правоохоронні органи отримали доступ до баз даних і можуть у режимі 

реального часу аналізувати ситуацію на кордоні й запобігати зловживанням. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mitnicya-maye-stati-antonimom-

kontrabandi/ 

23. Пастух І. Д. Проблеми правового регулювання повідомлення 

про конфлікт інтересів та його врегулювання в діяльності Центральних 

органів виконавчої влади, що спрямовуються та координується 

Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ України 

/ І. Д. Пастух // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : 

зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 1. – С.82-85. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-30/1 Присвячено аналізу нормативно-правових актів, 

що регулюють порядок повідомлення конфлікт інтересів та його 

врегулювання в діяльності центральних органів виконавчої влади, що 

спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України через 

міністра внутрішніх справ. Звернено увагу на недосконалості такого 

порядку. Визначено конкретні пропозиції стосовно їх усунення. Текст: 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/23.pdf 

24. Пахлеванзаде А. Міжнародно-правова та конституційна 

регламентація розумності строків досудового розслідування / А. 

Пахлеванзаде // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : 

зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 2. – С.98-101 – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-30/2 Здійснено аналіз змісту таких міжнародно-

правових документів як Загальна декларація прав людини, Конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод, Міжнародний пакт про 

громадянські й політичні права, Декларація про право та обов’язок окремих 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mitnicya-maye-stati-antonimom-kontrabandi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mitnicya-maye-stati-antonimom-kontrabandi/
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_1/23.pdf


осіб, груп й органів суспільства заохочувати й захищати загальновизнані 

права людини та основні свободи та Конституції України з погляду правової 

регламентації у них питання розумності строків досудового розслідування. 

Надано характеристику сучасного стану міжнародно-правової та 

конституційної регламентації розумності строків досудового розслідування. 

Текст: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/28.pdf 

25. Прокаєва А. Азарова судитимуть за махінації з газом 

/ Анастасія Прокаєва // Газета по-українськи. — 2018. — 7 верес. (№ 68). — 

С. 9. Подано інформацію, що Печерський райсуд Києва 3 вересня 2018 року 

дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Миколи Азарова. 

Указано, що колишнього прем’єр-міністра підозрюють у заволодінні 

скрапленим газом на майже 2,2 млрд грн в співучасті з іншими учасниками 

злочинної організації екс-президента Віктора Януковича. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_azarova-suditimut-za-mahinaciyi-z-

gazom/857685 

26. Серов И. Устроил дебош – вон из своей квартиры! / Игорь 

Серов, Мария Пирогова // Сегодня. — 2018. — 13 сент. (№ 165). — С. 3. 

Висвітлено один з найважливіших аспектів проблеми боротьби з домашнім 

насильством – гарантування безпеки для жертви. Йдеться про наказ 

Міністерства внутрішніх справ України, що набрав чинності, за номером 

№ 654 ”Про затвердження Порядку винесення уповноваженими 

підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного 

припису стосовно кривдника”. Як зазначила заступник міністра внутрішніх 

справ Тетяна Ковальчук, вступ у дію цього наказу дозволить миттєво 

допомагати жертвам. Віднині, поліцейські, які приїдуть на виклик, зможуть 

без рішення суду видворити кривдника з житла. Подано коментарі 

представників національної поліції. 

27. Статус державного службовця органів прокуратури в Україні 

: посібник / [Н. О. Алюшина та ін.] ; за ред. М. К. Якимчука, М. В. Канавець, 

Н. С. Наулік ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/28.pdf
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_azarova-suditimut-za-mahinaciyi-z-gazom/857685
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Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. — 288 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А786263 Висвітлено особливості державної служби в Україні на 

сучасному етапі з урахуванням історичних фактів її становлення, 

нормативно-правове регулювання вступу на державну службу до 

прокуратури України, а також розглянуто  етичніх засади діяльності 

державного службовця. 

28. Теслюк І. О. Тактичні засади застосування 

криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні: (на 

прикладі органів Національної поліції України) / Ірина Олександрівна 

Теслюк ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Букаєв В. В., 2017. —    

217 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А787667 Розглянуто широке коло 

питань, пов’язаних із застосуванням методу криміналістичного 

прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної 

поліції України). Розглянуто загальнотеоретичні засади методу 

криміналістичного прогнозування та визначено напрями удосконалення 

тактики  його застосування під час окремих гласних слідчих (розшуковик) 

дій. 

29. Требор И. ”Выборы” и обиды / Илья Требор // Сегодня. — 2018. 

— 14–16 сент. (№ 166). — С. 3. Проаналізовано тижневі політичні події, 

серед яких визначення ”парламентами” самопроголошених ”ДНР” та 

”ЛНР” дати позачергових виборів, запланованих на 11 листопада 2018 року, 

необхідність у яких виникла після вбивства лідера незаконних 

територіальних утворень Олександра Захарченка. Висвітлено позицію 

Міністерства закордонних справ України та зарубіжних офіційних 

інституцій, в якій засуджуються наміри проведення нелігітимних виборів. 

Зосереджено увагу також на обвинуваченні у незаконному збагаченні, 

висунутому Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) 

міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.  

30. Чепурко В. Вечный изгнанник и вечный злодей: СБУ снова 

охотится за майором Мельниченко / Валерия Чепурко // КП в Украине. — 



2018. — 19 сент. (№ 136). — С. 4. Висвітлено ситуацію, навколо автора 

”касетного скандалу” майора Миколи Мельниченка. Зазначено, що 10 

вересня 2018 року Печерський суд Києва заарештував все майно 

Мельниченка, а картку на його розшук Служба безпеки України подала ще у 

листопаді 2016 року. Подано стислі відомості про всі ”скандали”, пов’язані 

із майором Мельниченком, починаючи з 2000 року (скандал із плівкою, на якій 

”голосом, схожим на голос Леоніда Кучми віддається наказ про ліквідацію 

журналіста Георгія Гонгадзе”) і закінчуючи 2015 роком (13 жовтня 2015 

року Мельниченко повідомив, що має ”плівки” на Петра Порошенка, але не 

хоче їх оприлюднювати, щоб не завдати удар Україні). Наведено коментар 

дружини М. Мельниченка Наталії Розинської. Текст: 

https://www.pressreader.com/ukraine/kp-in-ukraine/20180919/ 

31. Чепурко В. Распускаешь кулаки – вон из дома выходи 

/ Валерия Чепурко // КП в Украине. — 2018. — 14 сент. (№ 134). — С. 4. 

Йдеться про новацію у вирішенні проблеми боротьби з домашнім 

насильством, зокрема, в аспекті гарантування безпеки для жертви. 

Зазначено, що 11 вересня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства 

внутрішніх справ України, за номером № 654 ”Про затвердження Порядку 

винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції 

України термінового заборонного припису стосовно кривдника”. Згідно із 

наказом поліцейські отримали право видавати (без рішення суду) терміновий 

заборонний припис – видворяти сімейних деспотів із житла на 10 днів із 

забороною спілкування з жертвою. Відповідальність лягає на патрульних та 

дільничих, тобто тих, хто прибуває на скандали. Окрім юридичного 

завдання, їм треба буде виконувати психологічне. Зазначено, що новація поки 

не запрацювала, оскільки у поліції немає головного – форми оцінки ризиків – 

набору питань для постраждалих. Форму найближчим часом мають 

затвердити у Міністерстві соціальної політики та видати спільним указом 

з Міністерством внутрішніх справ. Текст: 

https://www.pressreader.com/ukraine/kp-in-ukraine/20180914/281582356529792 

https://www.pressreader.com/ukraine/kp-in-ukraine/20180919/
https://www.pressreader.com/ukraine/kp-in-ukraine/20180914/281582356529792


32. Шабунін В. Як із ”справи рюкзаків” докази повипадали 

/ Віталій Шабунін, Олена Щербан // Дзеркало тижня. — 2018. — 15-21 верес. 

(№ 34). — С. 2. Висвітлено інформацію про справу, яку розслідували 

детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо закупівлі 

рюкзаків для Нацгвардії в обхід законної процедури тендера. Акцентовано 

увагу на тому що після всіх проведених дорозслідувань суд затверджує угоду 

з другорядним фігурантом справи Володимиром Литвином, чим фактично 

звільняє від відповідальності підозрюваного сина міністра внутрішніх справ 

Олександра Авкова від кримінальної відповідальності. Текст: 

https://dt.ua/internal/yak-iz-spravi-ryukzakiv-dokazi-povipadali-288490_.html 

33. Шевчук Ю. Виклики у державі потребують спільного плану 

дій парламенту та уряду / Юліана Шевчук // Голос України. — 2018. —     

12 верес. (№ 170). — Електрон. ресурс. Йдеться про форум ”Повна 

мобілізація: спільний план дій”, в якому взяли участь Голова Верховної Ради 

України Андрій Парубій та Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. 

Форум відбувся з ініціативи Реанімаційного пакета реформ, Центру 

демократії та верховенства права за підтримки Швеції. У форумі взяли 

участь також представники Верховної Ради та Кабінету Міністрів 

України, громадськості та бізнесу, міжнародні партнери. На форумі 

обговорили, якими мають бути співпраця та комплексна законодавча 

робота уряду та парламенту впродовж нової дев’ятої сесії Верховної Ради, 

як із наближенням виборчої кампанії уникнути голослівного популізму, а 

також які законопроекти є першочерговими. Голова Верховної Ради України 

Андрій Парубій зазначив, що пріоритетами на нову парламентську сесію є 

питання національної безпеки, виборча реформа, закон про мови, 

децентралізація, реформа парламенту, скасування депутатської 

недоторканності, продовження судової реформи та реформування 

правоохоронних органів. Окреслюючи ключові плани на новий політичний 

сезон та дев’яту парламентську сесію, Голова Верховної Ради наголосив, що 

питання номер один – це питання національної безпеки, яке є спільним на 

https://dt.ua/internal/yak-iz-spravi-ryukzakiv-dokazi-povipadali-288490_.html


порядку денному і уряду, і парламенту. Особливої уваги, на його думку, 

потребує питання інформаційної безпеки, адже в гібридній війні 

інформаційний складник є важливим на порядку денному. Голова Верховної 

Ради заявив, що, можливо, пропонуватиме нові підходи до питання 

оновлення ЦВК. Окремим блоком також парламент розгляне питання 

правоохоронної діяльності. Учасники форуму висловилися за схвалення 

законопроектів про посилення відповідальності за порушення правил 

дорожнього руху, запровадження відеореєстрації, адже країну буквально 

захлиснула хвиля страшних ДТП із трагічними наслідками. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/307412 

34. Шкута О. О. Теоретико-правовий аналіз поняття 

”пенітенціарна система” / О. О. Шкута // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар.   

ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 2. –   

С. 56-59 – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-30/2 Подано аналіз 

сучасних наукових розвідок щодо тлумачення дефініції ”пенітенціарна 

система” та запропоновано  її наукове визначення. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/16.pdf 

 

Див. також: 36, 41, 60, 61, 65, 72, 81, 84 

 

 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 

35. Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті 

зі законом, крізь призму правових реформ : зб. матеріалів V міжнар. наук.-

практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) / М-во юстиції України, НАПрН 

України, Нац. акад. внутр. справ, Ін-т кримін.-викон. служби, Пенітенціар. 

асоц. України. — Київ : Кандиба Т. П., 2017. — 328 с. : іл., табл. Шифр 

зберігання в Бібліотеці А789122 Зі змісту: Система місць попереднього 

http://www.golos.com.ua/article/307412
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/16.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/16.pdf


ув’язнення в Україні (СІЗО) потребує реформування / І. Г. Богатирьов. – 

С  9-11; Механізми професійної деформації особистісно-ціннісної сфери 

працівників пенітенціарних установ / О. О. Горова. – С. 18-22; Теоретико-

прикладні питання зловживання кримінальним правом / В. К. Грищук. - С. 22-

26; Реформування кримінально-виконавчої політики України в умовах 

євроінтеграційного поступу / О. М. Гумін. – С. 29-32; Щодо питання 

відповідності кадрової політики в кримінально-виконавчих системах світу 

загальнонаціональним програмам протидії злочинності / О. М. Джужа, І. О. 

Колб. – С. 32-35; Окремі питання щодо поняття «кримінально-виконавча 

політика України» / В. Я. Конопельський. – С. 45-49; Щодо поняття 

запобігання злочинності та класифікаційних критеріїв запобіжних заходів 

/ І. М. Копотун, Р. О. Золб. – С. 49-51; Кримінально-процесуальний інститут 

понятих, як спосіб забезпечення захисту прав і свобод людини та 

громадянина у кримінальному провадженні України / А. А. Кріпак. – С. 51-53; 

Процесуальні засоби реалізації державної політики у сфері боротьби із 

злочинністю / Є. Д. Лук’янчиков. – С. 56-59; Впровадження ювенальної 

юстиції як важлива складова кримінально-виконавчої політики / Н. Ю. 

Максимова. – С. 59-61; Особливості структури та змісту правого статусу 

осіб, засуджених до кримінального покарання у вигляді позбавлення волі в 

Україні / О. С. Почанський. – С. 72-74; Психологічні аспекти формування 

позитивного іміджу ДКВС України в сучасних умовах / О. В. Сахнік. – С. 81-

83; Кримінально-правове попередження доведення до самогубства / К. В. 

Семесько. – С. 83-85; Забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність підозрюваного під час кримінального провадження / Ю. П. 

Тимошенко. – С. 95-98; Освіта як чинник соціальної підтримки дорослих, які 

перебувають у складних життєвих обставинах / С. П. Архипова. – С. 112-

114; Досвід та особливості підготовки охоронців тюрем у центрі юридичних 

досліджень та спеціалізованої підготовки ”Generalitat de catalunya”/ М. О. 

Атішева. – С. 114-117; Вплив інституцій громадського суспільства на 

діяльність органів державної влади ( на прикладі діяльності Душпастирської 



ради з питань релігійної опіки в пенітенціарній системі України) / Н. С. 

Калашник. – С. 128-130; Досвід функціонування зарубіжних пенітенціарних 

систем як підстава визначення шляхів реформування вітчизняної 

пенітенціарної системи / О. І. Кіслова. – С. 133-135; Щодо питання проблем 

впровадженя ювенальної юстиції / І. М. Микитась. – С. 161-163; Зарубіжний 

досвід професійної підготовки працівників Державної кримінально-

виконавчої служби / М. П. Неїзжала. – С. 171-174; Щодо ефективності 

зарубіжного досвіду та його використання у становленні органів пробації в 

Україні / Д. Й. Никифорчук, Я. О. Ліховіцький. – С. 174-176; Проблеми та 

перспективи провадження ювенальної пробації в Україні / Є. П. Пікож. – 

С. 183-186; Щодо питання впровадження інституту в Україні  / Ю. С. 

Резнік. – С. 186-189; Реформування української пенітенціарної системи: 

зарубіжний досвід ( на прикладі німецької та норвезької моделі) / Н. С. 

Ярмола. – С. 231-235; Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у 

кримінальному судочинстві: зарубіжний досвід та перспективи 

запровадження в Україні / О. А. Вакулік. – С. 243-246; Медіація у ювенальній 

пробації / Т. В. Капленко.- С.255-258; Деякі питання лідерства персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби / О. О. Котирло. – С. 268-270; 

Майбутній закон про медіацію потребує посилення приватного начала у 

кримінально виконавчих відносинах / А. А. Музика. – С. 278-281; До питання 

професійної підготовки працівників Державної кримінально-виконавчої 

служби України / А. О. Самосьонок. - С. 286-289; Специфіка фізичної 

підготовки курсантів кримінально-виконавчої служби України / В. О. 

Терещенко, А. В. Шило, - С. 289-292; Медіація як сучасний метод вирішення 

юридичних спорів / В. А. Шкелебей. – С. 302-304; Особливості мотивації 

професійної діяльності у працівників установ виконання покарань / В. С. 

Буличєва, К. О. Соловйова. – С. 311-313; Розвиток медіації в Україні та 

досвід зарубіжних країн / О. С. Кожинова, Н. О. Костюшко. – С. 313-314 

36. Албул С. В. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: тактика проведення 



окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій : 

метод. рек. / С. В. Албул, С. В. Андрусенко ; М-во внутр. справ України, 

Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : ОДУВС, 2018. — 91 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А787676 Розглянуто особливості методики 

підготовки  і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

37. Андрушко А. В. Обставини, що обтяжують кримінальну 

відповідальність за захоплення або тримання особи як заручника / А. В. 

Андрушко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 4. — С.150-157. Зроблено 

висновок про доцільність посилання кримінальної відповідальності за 

вчинення вказаних дій. 

38. Бараш Є. Ю. Вплив злочинності на забезпечення соціальної 

безпеки / Є. Ю. Бараш // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. пр. – 

Харків, 2017. –  № 4(91). – С. 89-101 Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп13847-4(91) Зауважено, що кількість  злочинів  з  кожним  роком  

зростає. Тому основна мета роботи полягає  у дослідженні  впливу  

злочинності  на  забезпечення  соціальної  безпеки  в  Україні.  Після  

проведення аналізу  основних  соціально-економічних  показників    

сформульвано  пропозиції  щодо реформування  підходу  до  оцінювання  рівня  

функціонування  правоохоронної  системи. Розглянуто правові та 

організаційно-управлінські чинники, що вплинули  на рівень злочинності за 

останні три роки. Проаналізувавши стан судових справ у Європейському 

суді з прав людини в сфері Державної кримінально-виконавчої служби 

України, доведено, що дієвим засобом,спрямованим на поліпшення ситуації, 

повинен стати Національний превентивний механізм, який передбачає 

механізм проведення  моніторингових  візитів  до  місць  несвободи  та  

реагування  уповноважених  осіб  на виявлені системні прогалини, проблеми 

матеріального забезпечення, державного фінансування та забезпечення 



людськими ресурсами місць несвободи. Доведено негативний вплив на рівень 

злочинності низки ухвалених нормативно-правових актів, які не містили 

поетапних науково обґрунтованих кроків, без широкого обговорення та 

висновків науково-дослідних установ. Визначено проблемні  елементи,  що  

потребують  негайних  дієвих  механізмів,  виконання  яких  дасть  змогу 

поліпшити стан соціальної безпеки. Текст: 

http://visnyk.kh.ua/ru/journals/visnik-naprnu-4-2017r 

39. Башинський О. А. Формування інституту кримінального 

покарання в радянському законодавстві про кримінальну 

відповідальність (1919–1991 рр. ХХ ст.) / О. А. Башинський // Вісн. 

Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. Юрид. акад.”.— Чернівці, 2017. – Вип.  4. – 

С. 8-15 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017) Проаналізовано 

законодавство про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) 1919–1991 

рр. в частині формування інституту кримінального покарання. Розкрито 

поняття кримінального покарання, його види та цілі. Розглянуто процес 

трансформації кримінального покарання в ”заходи соціального захисту”, що 

сприяло порушенню основних принципів призначення покарання законності, 

справедливості, гуманізму. Висвітлено етапи розвитку покарання в 

кримінальному законодавстві в означений період. 

40. Богатирьов А. І. Проблема злочинності серед засуджених у 

місцях несвободи у зарубіжній кримінології: Франція / А. І. Богатирьов 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, 

т. 2. – С. 41-44 Шифр зберігання в Бібліотеці Бп16060-48/2 Розглянуто 

проблему злочинності серед засуджених у місцях несвободи у зарубіжній 

кримінології, зокрема у Франції. Доведено, що на сучасному етапі 

реформування кримінально-виконавчої системи України, використання форм 

і методів запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи 

доцільною є апробація новітніх підходів в організації запобіжної діяльності, 

які, як засвідчує досвід окремих пенітенціарних установ Франції, довели свою 

http://visnyk.kh.ua/ru/journals/visnik-naprnu-4-2017r


ефективність. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/11.pdf 

41. Бугера О. І. Інтернет-картографування кримінологічної 

інформації: стан та перспективи розвитку / О. І. Бугера // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, т. 2. – С. 45-48 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-48/2 Досліджено стан та 

перспективи розвитку інтернет-картографування кримінологічної 

інформації. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду з цих питань. 

Запропоновано шляхи розвитку інтернет-картографування кримінологічної 

інформації в Україні шляхом здійснення фундаментальних кримінологічних 

досліджень, підготовки фахівців, внесення змін і доповнень до чинного 

законодавства. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/12.pdf 

42. Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність за ухилення від 

відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи / Володимир 

Миколайович Бурдін, С. П. Старосольська ; М-во освіти і науки України, 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. — 303 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці : А787648  Досліджено питання кримінальної 

відповідальності за ухилення від відбування покарань, не пов'язаних з 

ізоляцією особи. Розглянуто наукові підході щодо правової природи та 

сутності кримінально-правових наслідків ухилення від відбування такого 

виду  покарань. Проаналізовано становлення кримінальної відповідальності у 

цій сфері в українському законодавстві та нормативне врегулювання такої 

відповідальності згідно з законодавством зарубіжних країн. 

43. Важна К. А. Концепція кримінальної відповідальності 

держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві 

/ Катерина Анатоліївна Важна. — Київ : Ліра-К, 2017. — 289 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А787681 Монографію присвячено дослідженню 

змісту наукових ідей розробників та прихильників концепції кримінальної 

відповідальності держави, аналізу відповідності таких ідей чинному 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/11.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/11.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/12.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/12.pdf


міжнародному праву, а також доцільності втілення вказаних ідей у 

сучасному міжнародному праві. Аргументовано необхідність встановлення у 

позитивному міжнародному праві відмінного режиму міжнародно-правової 

відповідальності держави за міжнародні злочини. 

44. Вечерова Є. М. Поняття та правова природа нормативності 

кримінального права / Є. М. Вечерова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 

Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, т. 2. – С. 49-52 Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-48/2 Проаналізовано ознаки суб’єктивної сторони 

складів злочинів, що посягають на ринок цінних паперів, передбачених 

статтями 199, 221-1, 223-1, 223-2, 224, 232-1 та 232-2. Кримінального 

кодексу України. Проаналізовано та виявлено окремі недоліки їх законодавчої 

регламентації та запропоновано зміни для усунення цих недоліків. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/14.pdf 

45. Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності : матеріали 

круглого столу (Київ, 20 січ. 2017 р.) / Юрид. консультація ”Громад. честь” ; 

[відп. ред. С. В. Губарєв, О. О. Лов’як]. — Днепр: Середняк Т. К., 2017. — 

109 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Б357059. Зі змісту: Актуальні 

проблеми відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконним 

притягненням до кримінальної відповідальності / А. В. Кузьма,  В. В. Кузьма. 

— С. 45-49. 

46. Вознюк А. А. Види організованих злочинних об’єднань у 

кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн / А. А. 

Вознюк // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2017. – 

№ 4(91). – С. 53-66 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп13847-4(91) Метою 

статті є  порівняння правового дослідження окремих загальних та 

спеціальних видів злочинних об'єднань, кримінальна відповідальність за 

створення та участь в яких встановлена в законодавстві України та інших 

країн. На підставі аналізу рекомендацій щодо  криміналізації організованої 

злочинної діяльності, висловлених у  Конвенції  ООН  проти 

транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000р. та 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/14.pdf


Рамковому рішенні Ради ЄС про боротьбу з організованою злочинністю від 

24 жовтня 2008р., виявлено особливості імплементації положень цих 

міжнародних  нормативно-правових  актів  у  національних  правових  

системах різних зарубіжних країн. Встановлено, що поняття організованої 

групи, що застосовується у кримінальному законодавстві  України, 

неможливо  ототожнювати  ні  з  організованими  групами, ні зі злочинними 

організаціями, про які згадується у вищезазначених міжнародних 

нормативно-правових актах. Натомість, поняття організованої групи та 

злочинної організації, відомості про які зазначено в цих документах, можна 

порівнювати лише зі злочинною організацією, криміналізованою у ч. 4 ст. 28 

та ст. 255 КК України. Текст: http://visnyk.kh.ua/ru/journals/visnik-naprnu-4-

2017r 

47. Волкова Т. І. Предмет злочину незаконне зайняття рибним, 

звіриним або іншим водним добувним промислом / Т. І. Волкова // Юрид. 

наука. – 2017. – № 12. — С. 35 -61. З’ясововано існуючі погляди на предмет 

означеного злочину, проведено полеміку з приводу них та заявлено позицію 

щодо предмета злочину – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 

водним добувним промислом. 

48. Галаджий Е. Ляшко готовится попрощаться с депутатской 

неприкосновенностью / Елена Галаджий // КП в Украине. — 2018. —         

12 сент. (№ 132). — С. 2. Подано інформацію про наміри Генерального 

прокурора України Юрія Луценка внести до Верховної Ради подання щодо 

позбавлення депутатської недоторканості народного депутата України, 

лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Йдеться про те, що нібито 

Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне 

бюро України мають претензії до електронної декларації політика і 

можуть притягнути його до кримінальної відповідальності за статтями 

366-1 (Декларування недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне 

збагачення) Кримінального кодексу. Наведено коментар О. Ляшка, в якому 

депутат спростовує висунуті обвинувачення. Текст: 

http://visnyk.kh.ua/ru/journals/visnik-naprnu-4-2017r
http://visnyk.kh.ua/ru/journals/visnik-naprnu-4-2017r


https://kp.ua/politics/617468-liashko-hotovytsia-poproschatsia-s-deputatskoi-

neprykosnovennostui 

49. Гулкевич В. Д. Загальна характеристика кримінально-

правової охорони культурних цінностей в Італійській республіці / В. Д. 

Гулкевич // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – 

Вип. 48, т. 2. – С. 69-74 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-48/2  

Висвітлено основи кримінально-правової охорони культурних цінностей в 

Італії. Проаналізовано положення італійських нормативних актів, які 

передбачають кримінальну відповідальність на посягання на культурні 

цінності. Звернуто увагу на висвітлення системи кримінальних 

правопорушень проти культурних цінностей та дослідження предмета цих 

деліктів. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/17.pdf 

50. Гулкевич З. Т. До питання про допустимість психологічного 

впливу під час допиту неповнолітнього у кримінальному провадженні 

/ З. Т. Гулкевич // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. Юрид. акад.”.— 

Чернівці, 2017. – Вип.  3. – С. 137-149 Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17761-3(2017) Розглянуто питання про недопустимість неправомірного 

психологічного впливу на неповнолітнього під час його допиту у 

кримінальному провадженні. Виокремлено критерії й ознаки психічного 

насилля як прояву цієї неправомірності та її негативні наслідки. 

Зосереджено увагу на співвідношенні ознак практикованих у слідчій 

практиці методів правомірного і неправомірного психологічного впливу під 

час допиту осіб підліткового віку. Запропоновано авторське визначення 

понять ”психологічний вплив” та ”психічне насилля”. 

51. Денисов С. Ф. Кримінологічна характеристика та 

запобігання злочинам проти моральності / Сергій Федорович Денисов,    

С. Г. Кулик ; [за ред. С. Ф. Денисова] ; М-во юстиції України, Акад. держ. 

пенітенціар. служби. — Чернігів : Акад. Держ. пенітенціар. служби, 2018. — 

305 с. Шифр зберігання в Бібліотеці : А787661 Монографію присвячено 

комплексному кримінологічному дослідженню злочинів проти моральності. 

https://kp.ua/politics/617468-liashko-hotovytsia-poproschatsia-s-deputatskoi-neprykosnovennostui
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Визначено сучасний стан вивчення цієї групи кримінальних правопорушень як 

об’єкта кримінологічного дослідження; з’ясовано соціальну зумовленість 

криміналізації суспільно небезпечних діянь, що посягають на моральність, 

шляхом відповідності останніх підставам і принципам криміналізації.  

Проаналізовано кількісні та якісні показники злочинів проти моральності в 

Україні; охарактеризовано латентність цієї групи злочинів, а також 

установлено основні фактори, що сприяють розвитку природної та штучної 

латентності злочинів проти моральності. Досліджено соціально-

демографічні, морально-психологічні та кримінально-правові ознаки особи 

злочинця. 

52. Дубовик В. Б. Актуальні питання статусу ОБСЄ в 

українській правовій доктрині / В. Б. Дубовик // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. 

ун-ту ”Одес. Юрид. акад.”.— Чернівці, 2017. – Вип.  4. – С. 247-254 Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017) Проаналізовано особливості 

розуміння правового статусу Організації безпеки та співробітництва в 

Європі в умовах розвитку системи національної правничої доктрини. 

Узагальнено думку науковців щодо змісту інститутів та права безпеки й 

співробітництва. Визначено їх зв’язок із радянською правничою школою. 

Вказано на авторські позиції стосовно правового забезпечення мандата, 

імунітетів та співпраці держав із ОБСЄ. 

53. ”Законопроект проти корупції: механізм повної 

відповідальності” – тема дискусії в редакції ”Голосу України” // Голос 

України. — 2018. — 18 верес. (№ 174). — Електрон. ресурс. Йдеться про 

дискусію народних депутатів і нуковців у редакції газети ”Голосу України”, 

у якій, зокрема, взяли участь народні депутати України Ігор Попов, Валерій 

Карпунцов. Ігор Попов розповів про систему електронного декларування, що 

запрацювала в Україні з другої половини 2016 р. Проте, він зауважив, що за 

більш ніж три роки дії 368-2 статті Кримінального кодексу України за 

наявності підстав не винесено жодного судового вироку. Це передусім тому, 

що зазначена стаття суперечить смислу статті 62 Конституції України, 



яка гарантує презумпцію невинуватості, а також статті 17 Кримінально-

процесуального кодексу України. Зазначено, що 26 червня 2018 року 

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у справі 

за конституційним поданням 59-ти народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 

Кримінального кодексу України. Справа розглядається Великою палатою. 

Також у зв’язку з цим розробили проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму запобігання 

корупції (№ 8517). Прийняття законопроекту № 8517 має на меті дати 

можливість правоохоронним органам реально використовувати дані 

електронних декларацій для виявлення та притягнення до відповідальності 

за корупційні діяння, а також закрити можливість для використання 

прогалин законодавства для політичного переслідування політиків та 

держслужбовців. На думку Валерія Карпунцева, механізм забезпечення 

законності реально не працює. Найперше йдеться про тих, хто має 

декларувати всі свої статки, майно тощо. Частина громадян реєструють 

усе відповідно до норм закону, а інша, дуже незначна, – робить це з 

порушеннями. Певні новостворені інституції здобувають докази, не 

дотримуючись закону або всупереч йому. Для того, щоб виправдати свою 

діяльність, вони їх оприлюднюють, порушуючи закон. Механізм запобігання 

корупції потрібно зробити завершеним щодо відповідальності, а це є 

досягненням ефективної роботи унормування, яке буде справедливим. На 

його В. Карпунцева, треба легалізувати суспільний лобізм, як це діє в інших 

країнах. Текст: http://www.golos.com.ua/article/307634 

54. Канюка І. М. Гарантії забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність у кримінальному провадженні / І. М. Канюка, 

О. І. Мінкевич // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. Юрид. акад.”.— 

Чернівці, 2017. – Вип.  4. – С. 205-219 Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17761-4(2017) Здійснено комплексний теоретичний аналіз системи 

гарантій забезпечення права на свободу і особисту недоторканність у 

http://www.golos.com.ua/article/307634


кримінальному провадженні. Встановлено, що складовим структури 

гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність є 

процесуальна форма самого кримінального провадження, що включає 

можливість законного обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність; а також процесуальні санкції, які застосовуються при 

порушенні чи невиконанні обов’язків органу, який здійснює кримінальне 

провадження, щодо існуючого порядку арешту, тримання під вартою і 

затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. 

55. Ковальова Т. І. Реальний принцип чинності закону про 

кримінальну відповідальність у просторі за КК України / Т. І. Ковальова 

// Юрид. наука. – 2017. – № 10. — С. 12-25. З’ясовано проміжок часу у 

законодавстві, коли в Україні не діяв задекларований принцип застосування 

законодавства, проаналізовано полеміку щодо поняття реального принципу в 

сучасний період розвитку кримінального законодавства, запропоновано 

визначення реального принципу чинності закону про кримінальну 

відповідальність у просторі. 

56. Конституція України: основа консолідації суспільства і 

держави : [зб. тез виступів учасників наук. круглого столу від 26 черв. 2017 

р., присвяч. 21-й річниці Конституції України] / Ін-т законодавства Верхов. 

Ради України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 

Київ: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2017. — 363 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А787668 Зі змісту: Щодо узгодження діяльності 

Державної кримінально-виконавчої служби України в кримінальному 

провадженні з конституційними засадами судочинства / Т. М. Барабаш. – 

С  235-240; Відповідність окремих положень Кримінально-виконавчого та 

Кримінального кодексів України конституційним принципам рівності та 

недискримінації / Л. В. Левицька. – С. 241-244. 

57. Король В. В. Реалізація положень засади невтручання у 

приватне життя під час провадження слідчих (розшукових) дій за 

чинним КПК України / В. В. Король // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту 



”Одес. Юрид. акад.”. — Чернівці, 2017. – Вип.  3. – С. 171-188 Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17761-3(2017) Досліджено проблемні питання 

нормативної регламентації механізму реалізації положень, які складають 

зміст засади невтручання у приватне життя, під час провадження слідчих 

(розшукових) дій і такого їх різновиду, як негласні слідчі (розшукові ) дії. 

58. Костенко Я. В. Злочини проти дитини: зміст та класифікація 

/ Я. В. Костенко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: 

Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 2. – С. 72-75 – 

Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17425-30/2 Викладено аналітичний 

матеріал щодо проблем реалізації державної політики у сфері захисту прав 

дітей, показано тісний зв’язок між вітчизняним законодавством і 

міжнародними правовими стандартами з питань захисту дітей. Проведено 

змістовний аналіз кримінально-правових норм у системі злочинів проти 

дитини. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/20.pdf 

59. Кримінальне провадження на підставі угод : навч.-наоч. посіб. 

/ [Ю. Г. Севрук та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. — 202 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А786266 Посібник підготовлено на основі новітньої 

прокурорської практики. У виданні розкрито норми національного 

законодавства, яке регламентує інститут угод у кримінальному 

провадженні, а також міжнародні стандарти, практику Європейського 

суду з прав людини та національних судів щодо здійснення кримінального 

провадження на підставі угод. 

60. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: наук.-практ. 

посіб. / [Ю. Г. Севрук та ін. ; за ред. Ю. Г. Севрука, А. В. Столітнього] ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2018. — 171 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А786261  Розкрито особливості кримінального провадження 

щодо неповнолітніх. Висвітлено правовий статус неповнолітньої особи у 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/20.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/20.pdf


кримінальному провадженні, а також прокурора та інших учасників 

кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

61. Кубрицький М. Л. Посилення кримінальної відповідальності 

за злочини, вчиненні організованими злочинними угрупованнями / М. Л. 

Кубрицький // Юрид. наука. – 2017. – № 12. — С. 72-89. Проведено 

системний аналіз законодавчого забезпечення діяльності підрозділів 

правоохоронних та спеціальних органів України по боротьбі з організованим 

криміналітетом. З урахуванням складної криміногенної обстановки в 

державі визначено та узагальнено основні проблемні питання по боротьбі з 

організованою злочинністю. На підставі проведеного дослідження та 

досвіду іноземних країн запропоновані рішення, які спрямовані на 

вдосконалення законодавства щодо посилення відповідальності за злочини, 

вчиненні організованими злочинними угрупованнями (організованими 

групами, злочинними організаціями, злочинними співтовариствами), 

організаторами або керівниками, які відповідно до їх ієрархії є «злодіями 

(ворами) в законі». 

62. Купар Д. Ю. Звільнення особи від кримінальної 

відповідальності за скоєння злочинів проти порядку несення військової 

служби: історія та сучасність / Д. Ю. Купар // Наук. вісн. Міжнар. 

гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 

30, т. 2. – С.76-81 – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-30/2 

Проаналізовано еволюцію звільнення особи від кримінальної відповідальності 

за скоєння злочинів проти порядку несення військової служби в історії 

національного законодавства. Останню розділено на три періоди: 1-й – з 

XVIII ст.. до Жовтневої революції 1917 року; 2-й  – з 1917 року до 

прийняття КК України від 5 квітня 2001 року; 3-й – з прийняття КК 

України від 5 квітня 2001 року до теперішнього чАсу. Встановлено, що 

перша пряма вказівка на звільнення від кримінальної відповідальності осіб, 

які дезертували або ухилилися  від мобілізації, з’являється в 1918 році в 



Постанові Ради робочої і селянської оборони ”Про дезертирство”. Текст: 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/21.pdf 

63. Лавникевич Д. Без защиты / Денис Лавникевич 

// Корреспондент. — 2018. — № 17 (14 сент.). — С. 36-41. Розглянуто 

правові аспекти використання власної зброї для самозахисту та захисту 

своїх близьких. Зазначено, що в Україні де-факто заборонено ефективно 

захищати себе від злочинця зі зброєю в руках. А тримати найбільш придатну 

для цього зброю в руках – короткоствольну – заборонено де-юре. Зазначено, 

що перевищення меж допустимої оборони – ключова обставина, в 

результаті якої можуть постраждати ті, хто захищав себе зі зброєю в 

руках. Розглянуто чинні правові норми, які регулюють це питання, зокрема, 

окремі статті Кримінального кодексу України. Наголошено, що ”у законі 

мають бути максимально чітко прописані ситуації застосування зброї, але 

слідчі прокуратури намагаються ”пришити” так зване перевищення 

необхідної самооборони. якщо нападник сильно постраждав”. Висвітлено 

окремі законопроекти, що знаходяться на розгляді Верховної Ради стосовно 

перевищення допустимої самооборони. Акцентовано увагу на позиції 

Президента України Петра Порошенка, народного депутата України Ігоря 

Лапіна, експертів відносно цих законопроектів. Подано коментар Головного 

військового прокурора Анатолія Матіоса щодо необхідності легалізації 

ринку зброї. Наведено дані щодо збройових прав громадян в різних країнах 

(21 країна), а також покрокові рекомендації: як обзавестися легальною 

зброєю. Текст: https://korrespondent.net/magazine/archive/812/ 

64. Лиманська М. В. Про поняття заходів забезпечення 

кримінального провадження  / М. В. Лиманська // Наук. вісн. Ужгород. 

нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, т. 2. – С. 116-119 Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-48/2 Розглянуто різноманітні погляди 

щодо заходів забезпечення кримінального провадження і запропоновано 

визначення цього правового інституту. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/28.pdf 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/21.pdf
https://korrespondent.net/magazine/archive/812/
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/28.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/28.pdf


65. Ліховіцький Я. О. Персонал органів та установ виконання 

покарань як суб’єкт реалізації сучасної кримінально-виконавчої 

політики / Я. О. Лохвіцький // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. Юрид. 

акад.”. — Чернівці, 2017. – Вип.  3. – С. 102-111 Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17761-3(2017) Здійснено аналіз змісту сучасної кримінально-

виконавчої політики України та з’ясовано місце і роль у ній персоналу 

органів та установ виконання покарань як одного із суб’єктів її реалізації. 

Встановлено основні проблемні моменти з означеної тематики дослідження 

та розроблені науково обґрунтовані шляхи щодо їх вирішення по суті. 

66. Мамка Г. М. Засади кримінального провадження / Григорій 

Миколайович Мамка. — Київ : Грета, 2018. — 273 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б356778 У монографії викладено результати комплексного 

дослідження теоретичних та правових основ засад кримінального 

провадження. Ґрунтуючись на наукових узагальненнях учених-правознавців 

та практиків, автор пропонує власне бачення вирішення низки складних 

питань про поняття, ознаки, види та класифікацію засад кримінального 

провадження; особливості дії загально-правових та процесуальних принципів 

права у кримінальному провадженні; функції та роль засад кримінального 

провадження у правозастосуванні; процесуальні наслідки недотримання та 

порушення засад кримінального провадження. 

67. Мамка Г. М. Засади кримінального провадження у системі 

критеріїв оцінки його ефективності / Г. М. Мамка // Наук. вісн. Міжнар. 

гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 

30, т. 2. – С.98-101 – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-30/2 Стаття 

присвячена з’ясуванню сутності та ролі окремих засад кримінального 

провадження в оцінці його ефективності. Установлено, що засади 

кримінального провадження є основними орієнтирами у системі критеріїв 

ефективності кримінального провадження, відповідно до яких і необхідно 

оцінювати ефективність функціонування механізму кримінальної юстиції в 

Україні. Основоположними засадами під час оцінки ефективності 



кримінального провадження є засади законності, верховенства права та 

рівності перед законом і судом. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/27.pdf 

68. Мамка Г. М. Справедливість як категорія та засада 

кримінального провадження / Г. М. Мамка // Наук. вісн. Ужгород. нац.   

ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, т. 2. – С. 120-123 Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-48/2  Стаття присвячена дослідженню 

справедливості як загально-правової категорії та засади кримінального 

провадження. Установлено, що зміст справедливості  як фундаментальної, 

комплексної, системної правової категорії може бути сформульований лише 

орієнтовним переліком складових частин загального характеру. 

Акцентовано увагу на необхідності обгрунтування й нормативного 

закріплення в положеннях кримінального процесуального закону 

справедливості як однієї із загальних засад кримінального провадження й 

особливостей її дії в цій сфері як загально-правового принципу. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/29.pdf 

69. Марусяк Л. О. Органи та інститути, відповідальні за процеси 

адаптації в Україні та РФ / Л. О. Марусяк // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту 

”Одес. Юрид. акад.”.— Чернівці, 2017. – Вип. 4. – С. 263-269 Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017) Проаналізовано діяльність 

органів, які відповідають за адаптацію та виокремлено їхнє місце та роль в 

адаптації правових систем України та РФ до права ЄС. Автор аналізує 

виконання Україною та РФ угод 1994 року зі створення спеціальних спільних 

органів, які відповідають за адаптацію правових систем до права ЄС. 

70. Матвійчук В. В. Суб’єкт злочину порушення недоторканності 

приватного життя за кримінальним законодавством України / В. В. 

Матвійчук // Юрид. наука. – 2017. – № 12. — С. 102-123. Розкрито загальні 

положення, що стосуються суб’єкта злочину. Уточнено обов’язкові ознаки 

суб’єкта злочину, передбаченого статтею 182 Кримінального кодексу 

України, та запропоновано авторське визначення суб’єкта цього злочину. 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/27.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/27.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/29.pdf


71. Матвійчук В. К. Суб’єктивна сторона злочину незаконне 

заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах 

/ Матвійчук В.К. // Юрид. наука. – 2017. – № 12. — С. 124-137. З’ясовано 

загальні положення стосовно суб’єктивної сторони злочину, а також 

злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України, досліджено існуючі погляди на 

психічне відношення до вчинення цього діяння та сформульовано судження 

стосовно суб’єктивної сторони цього злочину. 

72. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

”Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку” : 9 берез. 

2018 р., м. Одеса / [уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан; відп. ред.: Г. О. 

Ульянова]. — Одеса: Гельветика, 2018. — 202 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А787674  Зі змісту: Відновне правосуддя і пробація: нові 

можливості для потерпілого, правопорушника та громади / І. С. Алексєєв. – 

С. 132-134; Генеза нормативного закріплення відповідальності за втручання 

в діяльність судових органів в Україні та Республіці Польща / С. Є Дідик, Р. 

В. Кархут. – С.141-145; Види заходів кримінально-правового впливу / О. В. 

Драган. – С. 145-148; Виконання та відбування покарань за законодавством 

Японії / Н. В. Коломієць. – С. 149-151; Ідеологія кримінального права: 

український дискурс / Ю. Ю. Коломієць. – С. 152-154; Окремі питання 

виявлення сутнісних ознак засад кримінального провадження України / І. Л. 

Беспалько. – С. 155-158; Окремі питання взаємодії слідчих з працівниками 

оперативних підрозділів Національної поліції / Л. В. Гаврилюк. – С. 162-164; 

Про деякі питання криміналістичної характеристики незаконного 

позбавлення волі / Е. І. Оржинська. – С. 168-161; Повноваження прокурора 

під час відкриття матеріалів кримінального провадження за 

законодавством України та Німеччини: порівняльний аналіз / О. В. Хрущ. – 

С. 174-177; Проблемні аспекти диференціації принципів організації та 

діяльності прокуратури / Д. С. Д’ячков. – С. 186-189. 

73. Митрофанов І. І. Зв’язок норм кримінального права та 

кримінально-правових відносин / І. І. Митрофанов // Наук. вісн. Ужгород. 



нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, т. 2. – С. 82-85 Шифр 

зберігання в Бібліотеці Бп16060-48/2 Проаналізовано взаємодію норм 

кримінального права та кримінально-правових відносин. Розглянуто 

сутність механізму кримінально-правового регулювання, основними 

елементами якого є норми кримінального права та кримінально-правові 

відносини. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/20.pdf 

74. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами 

кримінального права: концептуальні основи / Д. Г. Михайленко ; Нац.  

ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Гельветика, 2017. — 581 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А786248 У монографії викладено систему наукових 

положень та обґрунтовано наукові результати в галузі кримінології й 

кримінального права, що вирішують важливу наукову проблему, а саме – 

неефективність кримінально-правової протидії корупції в Україні. 

Визначено, що неефективність діючої формації механізму кримінально-

правової протидії корупції в Україні пов'язана з тим, що приведення його в 

дію як щодо корупційної злочинності, так і щодо кожного окремого 

корупційного злочину залежить від наявності, відсутності чи 

нейтральності фактора політичної волі вищого керівництва держави, 

перешкодами у формуванні й реалізації якого є властивості 

інституціоналізованої корупції в Україні. 

75. Міжнародний конгрес європейського права: зб. наук. пр. :      

м. Одеса, 21–22 квіт. 2017 р. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” ; [упоряд. В. А. 

Ромащенко,  З.-О. М.  Козловська. ; наук. ред. С. В. Ківалов]. — Одеса : 

Фенікс, 2017. — 347, [8] с.   Шифр зберігання в Бібліотеці:  А783507 Зі 

змісту: Сенси Європейського кримінального права / В. О. Туляков. – С. 13-18;  

Различие и единство во взаимодействии уголовно-правовых систем 

современности / Н. Д. Янчук. – С. 269-274; Кримінальна відповідальність за 

захоплення заручників за законодавством України та держав Балтії: 

порівняльно-правове дослідження / А. В. Андрушко. – С. 282-286.  Текст: 

http://eurolaw.org.ua/files/conferences/congress-collection-21-22-2017.pdf  

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/20.pdf


76. Мілевський М. О. Оптимізація досудового провадження щодо 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із тероризмом / М. О. 

Мілевський // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 

2018. – Вип. 48, т. 2. – С. 128-131 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-

48/2  Проаналізовано законодавчі, процесуальні, організаційні проблеми 

кримінальних правопорушень пов’язаних із тероризмом. Визначено їхні 

об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Приділено увагу вдосконаленню правової 

бази й усунення колізій у нормах матеріального, процесуального та 

спеціального законодавства. Запропоновано заходи щодо усунення протидії 

розслідуванню та взаємодії правоохоронних органів під час розслідування 

суспільно небезпечних діянь із терористичними проявами.  Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/31.pdf 

77. Мірошниченко С. С. Кримінальне право як складова 

забезпечення фінансової безпеки України / С. С. Мірошниченко, О. Г. 

Боднарчук // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : 

зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 30, т. 2. – С. 48-51 – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-30/2 Розглянуто фінансову безпеку банківської системи 

в цілому та її окремих складових. По-перше, з погляду фінансових наслідків 

їхньої діяльності для країни загалом та окремих клієнтів і контрагентів 

зокрема. По-друге, з точки зору недопущення та відвернення реальних і 

потенційних загроз фінансовому стану усієї банківської системи країни, 

Національного банку України та банківським установам. Загалом, сутність 

фінансової безпеки банківської системи полягає в забезпеченні 

найефективнішого використання ресурсного потенціалу, створенні 

сприятливих умов для реалізації економічних інтересів банківських установ, 

запобіганні внутрішнім і зовнішнім загрозам щодо банківської системи, 

створенні умов її стабільного й ефективного функціонування. Текст: 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/14.pdf 

78. Нікітін Ю. В. Роль соціального та біологічного у поведінці 

особи злочинця: кримінологічний аналіз / Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/31.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc30/part_2/14.pdf


// Юрид. наука. – 2017. –  № 10. — С. 105-113. Зроблено висновок, що науково 

обґрунтовані запобіжні заходи, які враховуватимуть усі аспекти, що 

впливають на поведінку особи злочинця, є основою ефективної профілактики 

індивідуальної злочинної поведінки. 

79. Перший тиждень дев’ятої сесії був динамічним, напруженим, 

ефективним і результативним // Голос України. — 2018. — 11 верес. 

(№ 169). — Електрон. ресурс. Йдеться про перший пленарний тиждень нової 

дев’ятої сесії Верховної Ради України, на якому ухвалено 29 позитивних 

рішень (із них 23 закони – в цілому). Серед найбільш знакових ухвалених 

питань Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав закон, який 

передбачає зміни до військового статуту і введення привітання ”Слава 

Україні! – Героям Слава!” для військових, а також уведення привітання 

”пане”, ”за старою українською, ще УНРівською традицією”. Цей 

документ був ухвалений у першому читанні, але, на думку голови 

парламенту, ”немає жодних сумнівів, що у найближчий час він буде 

пухвалений у цілому”. Серед знакових законів з питань безпеки Голова 

Верховної Ради назвав також документ, який встановлює кримінальну 

відповідальність за незаконний перетин кордону. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/307360 

80. Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з 

ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. : 07 груд. 2017 р., м. Київ 

/ НАПрН України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А. С. Штефан]. — Київ : 

Інтерсервіс, 2018. — 67 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786258 Зі 

змісту: Проблеми кримінальної відповідальності за порушення авторського 

права і суміжних прав / А. С. Штефан. – С. 59-65. 

81. Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку 

сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези 

наук. доп. : (28 лют. 2018 р.). — Київ : Центр учб. літ., 2018. — 161 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А787660 Зі змісту: Актуальність дослідження 

кримінальної відповідальності за корупційні злочини в Україні та іноземних 

http://www.golos.com.ua/article/307360


державах / А. В. Боровик. – С. 114-116; Кримінологічна політика у сфері 

боротьби з тероризмом / В. І. Доля. – С. 128-129; Система органів та 

установ виконання покарань України: мета, основні завдання, перспективи 

розвитку / В. А. Кирилюк. – С. С. 130-132;  Віктимологічна профілактика 

насильницьких злочинів / В. О. Цушко. – С. 139-141; Норми кримінального 

права в системі соціального контролю / О. М. Чорнорук. – С. 142-144; 

Економічні чинники перешкоджання службовій діяльності працівників 

правоохоронних органів / С. В. Єромалаєва-Задорожня. – С. 149-152; 

Управління добором та кар’єрним зростанням прокурорів / В. М. Кравчук. – 

С. 153-155. 

82. Правове регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації української держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

: 2–3 берез. 2018 р., м. Одеса : [тези доп.] / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т права, 

економіки та міжнар. відносин, Півд. регіон. центр НАПрН України. — 

Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2018. — 103 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А787675 Зі змісту: Особливості змісту вироку у кримінальному 

провадженні щодо юридичної особи / О. В. Панченко. – С. 21-23; 

Співвідношення диспозитивності та публічності як загальних засад 

кримінального провадження / К. А. Сляднєва. – С. 23-28; Шахрайство в 

глобальній мережі Інтернет як кримінологічна проблема / О. В. 

Волошанівський. – С. 99-103. 

83. Пробація в Україні : наук.-практ. посіб. / [Ю. Г. Севрук та ін.] ; 

Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Нац. 

акад. прокуратури України, 2018. — 118 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А786265 Висвітлено історію виникнення пробації, її 

нормативно-правове регулювання в Україні. Приділено увагу поняттю, видам 

і завданням інституту пробації, розкрито питання досудової доповіді та 

пробації щодо суб’єктів військових злочинів. Наведено приклади з новітньої 

практики застосування пробації в Україні та надано рекомендації щодо 



вирішення проблемних питань, які виникають при застосуванні вказаного 

інституту. 

84. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і 

його актуальність для України : матеріали II Міжнарод. наук.-практ. конф. 

: 15 груд. 2017 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; уклад: Ю. Г. Севрук, Г. 

В. Попов,  Н. В. Лісова]. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. — 

429 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б356246 Зі змісту: Боротьба з 

тероризмом: загальна характеристика внеску Болгарії у вирішення та 

розв’язання цієї проблеми / Д. Мітсканова. – С. 18-24; Норми Кримінального 

кодексу Республіки Білорусь як юридична основа для кваліфікації дій 

терористичного та екстремістського характеру / В. Марчук. – С. 25-28; 

Поняття тероризму і концепція антитероризму / О. Костенко. – С. 42-45; 

Нормативно-правове удосконалення системи протидії тероризму та 

запровадження процедури визнання організацій терористичними / Т. 

Блистів. – С. 46-49; Відповідальність за створення терористичної групи чи 

терористичної організації / В. Тихий. – С. 50-52; Щодо особливостей 

кримінально-правової  протидії терористичним актам в сучасних умовах 

інформаційного суспільства / О. Синєгубов. – С. 56-59; Деякі історичні 

факти світового тероризму (минуле та сучасне) / С. Саінчин. – С. 60-62; 

Проблеми правового реагування на порушення безпеки в Чорноморському 

регіоні / Е. Плешко. – С. 71-73; Прозорість діяльності правоохоронної 

системи: етапи еволюції / Ю. Рега. – С. 79-81; Новітні чинники зростання 

загрози політизованого насильства в Україні / Д. Вєдєнєєв. – С. 82-85;  

Основні напрями протидії тероризму та екстремізму / А. Арендар, Я. 

Іжболдін. – С. 94-96; Кримінально-правова боротьба з тероризмом / О. 

Бантишев. – С. 107-108;  Діяльність Служби безпеки України з протидії 

використанню терористами мас-медіа / Д. Богдан. – С. 116-119; 

Забезпечення кібербезпеки як умова протидії терористичній діяльності: 

нормативно-правові аспекти / К. Бугайчук, Г. Шорохова. – С. 135-138; До 

питання про сили Державної прикордонної служби України щодо протидії 



тероризму / В. Вичавка. – С. 143-146; Витоки міжнародно-правового 

співробітництва держав у боротьбі з тероризмом та їх врахування на 

сучасному етапі / В. Грачова. – С. 161-164; Деякі питання кримінальної 

відповідальності за навчання тероризму / А. Данилевський. – С. 177-179;  

Історичні аспекти тероризму / Г. Дідіківська. – С. 184-185; Характеристика 

заходів боротьби з фінансуванням тероризму в сучасному світі та напрями 

їх запобігання / Н. Жерж, А. Абрамчук. – С. 197-199; Методика оцінки рівнів 

терористичних загроз / О. Западнюк. – С. 206-209; Інформаційна безпека: 

проблеми боротьби з кібертероризмом / О. Карачевцев, Я. Осіпов. – С. 214-

215; Причини тероризму в Україні / Н. Карманова. – С. 216-217; Протидія 

міжнародному тероризму на державному кордоні України: геополітичний 

аспект / В. Колосков. – С. 233-235; Терористичні злочини та злочини проти 

державного суверенітету: проблема співвідношення / В. Кубальський. – 

С  347-350; Проблемні аспекти протидії кіберзлочинності в Україні / Д. 

Куліков, Д. Грищенко. – С. 258-260; Значення забезпечення інформаційної 

безпеки засобами кримінальної юстиції у протидії тероризму / А. Ландіна. – 

С.269-272; Протидія тероризму: результати діяльності правоохоронних 

органів України / О. Лящук. – С. 277-278; Використання інформаційних 

технологій у протидії терористичній діяльності на прикладі розвідувального 

підрозділу «Шабак» Держави Ізраїль та так званої терористичної 

організації «Іділ» / В. Марков. – С. 283-284; Заборона в’їзду в Україну як 

форма протидії діяльності членів міжнародних терористичних організацій 

(практичний аспект) / О. Міщенко. – С. 288-290; Протидія радикалізації як 

профілактика тероризму / О. Назаренко. – С. 305-307; Кримінальна 

відповідальність за терористичну діяльність за законодавством Франції 

/ Н. Невідома. – С. 308-310; Досвід Ізраїлю у запобіганні терористичній 

діяльності / О. Новіков. – С. 311-313; Інформаційний тероризм як дієвий 

фактор дестабілізації суспільства / І. Партоленко. – С. 321-323; Елементи 

системи державного управління у сфері забезпечення антитерористичної 

операції / В. Пєнтєгов. – С. 324-327; Кібератаки загрожують Україні : уроки 



від Petya.A / Є. Присяжна, Р. Бараненко. – С. 342-344; Оновлення 

концептуальних засад протидії тероризму як важливий елемент комплексної 

реформи у сфері національної безпеки України / О. Резнікова. – С. 345-348; 

Процесуальна компетенція прокурора під час виявлення та розслідування 

злочинів, віднесених до терористичнох діяльності: законодавство США, 

ФРН та України / М. Русинюк. – С. 353-357;  Діяльність органів військової 

прокуратури щодо протидії терористичним загрозам на об’єктах 

військового призначення / Г. Рябенко, О. Зоря. – С. 358-360;  Терористичні 

організації та кіберзлочини в інформаційному просторі / Я. Соколова-

Височина. – С. 373-376; Роль національної поліції у забезпеченні 

інформаційної безпеки України / В. Сокуренеко. – С. 377-379;  Трансформація 

терористичних загроз в Україні / І. Ткачов. – С. 390-393;  Напрями 

вдосконалення законодавства України у боротьбі та запобіганні тероризму 

/ В. Топчій. – С. 394-396; Кіберзлочинність як одна з проблем інформаційного 

суспільства / І. Циб. – С. 403-405; Щодо окремих аспектів протидії 

кібертероризму в умовах глобалізації / В. Черновол. – С. 408-410; Про деякі 

питання класифікації видів тероризму / В. Щерба. – С. 420-423. 

85. Раца В. А. Поняття та види джерел судової інформації / В. А. 

Раці // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. Юрид. акад.”. — Чернівці, 

2017. – Вип. 3. – С. 199-210 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-3(2017) 

Сформульовано авторське поняття джерел судової інформації. 

Обгрунтовано його відмінність від поняття «інформаційні ресурси суду» та 

виокремлено специфічні ознаки. Запропоновано класифікацію джерел судової 

інформації, яка, на думку автора, відображає їх значимість у процесі 

організації ефективної діяльності суду.  

86. Садова Т. В. Джерела кримінального процесуального права 

Англії та Ульсу / Т. В. Садова // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. 

Юрид. акад.”.— Чернівці, 2017. – Вип.  3. – С. 220-229 Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17761-3(2017) Встановлено, що в ієрархії джерел 

кримінального процесуального права Англії і Уельсу перше місце відводиться 



судовому прецеденту. Кримінальне процесуальне законодавство Англії і 

Уельсу не є кодифікованим, що ускладнює опрацювання і використання 

кримінально-процесуальних норм. 

87. Семенюк Н. М. Поняття часу вчинення злочину як ознаки 

об’єктивної сторони злочину за кримінальним правом України / Н. М. 

Семенюк // Юрид. наука. – 2017. – № 10. — С. 67-84. З’ясовано існуючі 

погляди на поняття часу вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони 

злочину та виокремлено з них позитивні положення. Здійснено аналіз 

позначення часу вчинення злочину в статтях Особливої частини 

Кримінального кодексу України. На підставі дослідження запропоновано 

авторське поняття часу вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони 

злочину. 

88. Соловей  Д. Ю. Еволюція законодавства про кримінальну 

відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.) / Денис Юрійович Соловей 

; за заг. ред. Є. С. Дурнова ; НДІ публ. права. — Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2018. — 201 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А787644 У монографії 

на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних документів і 

матеріалів, теоретичних досліджень зроблено комплексний історично-

правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність УСРР 

(УРСР) у 1919–1959 рр. Проаналізовано нормативно-правові акти, які 

регулювали кримінально-правові відносини та забезпечували кримінально-

правову охорону найбільш важливих для радянської держави суспільних 

відносин в означений період. 

89. Сосков Р. М. Звільнення від кримінальної відповідальності за 

зхлочиниу сфері економічної діяльності / Р. М. Сосков // Вісн. Чернівец.  

ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. Юрид. акад.”.— Чернівці, 2017.  – Вип. 3. – С. 119-126 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-3(2017) Визначено сутність та 

основні ознаки інституту звільнення від кримінальної відповідальності, 

особливості його застосування. Здійснено аналіз деяких аспектів 



кримінального законодавства у сфері економічної злочинності європейських 

країн. 

90. Станкович М. І. Розвиток кримінального процесуального 

законодавства та науки кримінального процесу про межі доказування в 

кримінальному провадженні / М. І. Станкович // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 48, т. 2. – С. 141-144 Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-48/2 Досліджено основні аспекти 

розвитку кримінального процесуального законодавства та науки 

кримінального процесу про межі доказування в кримінальному провадженні. 

Встановлено, що кримінальний процесуальний закон ніколи не визначав межі 

доказування у зв’язку із чим їх теоретичне дослідження відзначається 

розмаїттям поглядів: від заперечення самостійного існування й 

ототожнення з іншими правовими категоріями, насамперед, із предметом 

доказування, до розкриття комплексності змісту як окремого та 

самостійного правового поняття. Акцентовано увагу на перспективах 

дослідження й аналізу меж доказування з позицій кількісних і якісних 

характеристик як на загальному, методологічному, так і на окремому, 

спеціальному для певного аиду процесуальних рішень рівнях. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/34.pdf 

91. Турман Н. О. Збірник казусів з кримінального 

процесуального права України / Н. О. Турман, Н. М. Савчин, І. А. 

Бутирська; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 

— Чернівці : Рута, 2017. — 79 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:   А787655 

92. Харь І. О. Витоки та ґенеза суб’єкта злочину в п’ятому—

восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України 

/ І. О. Харь // Юрид. наука. – 2017. – № 11. — С. 82-101. Показано 

важливість ретроспективного аналізу суб’єкта злочину для теорії 

кримінального права та методології його дослідження. 

93. Юрчишин В. М. До питання про функцію обвинувачення у 

кримінальному судочинстві / В. М. Юрчишин // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.48/part_2/34.pdf


ун-ту ”Одес. Юрид. акад.”.— Чернівці, 2017. – Вип. 3. – С. 230-236 Шифр 

зберігання в Бібліотеці Бп17761-3(2017) Досліджено функцію підтримання 

прокуром публічного обвинувачення в суді. Доведено необхідність проведення 

термінів норм Кримінального процесуального кодексу України та Закону 

України ”про прокуратуру” ( про функції) до відповідних термінів, що 

передбачені ст. 131-1 Конституції України. 
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