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1. Аброськин В. ”Число убийств в этом году минимальное за 

пять лет” / Вячеслав Аброськин ; беседу вел Александр Корчинский 

// Сегодня. — 2018. — 1 окт. (№ 177). — С. 22-23. Подано матеріали бесіди з 

керівником кримінальної поліції України, який охарактеризував криміногенну 

ситуацію в країні на сьогодні. 

2. Вишневский Ю. Почему Сытник вынес из Рады иммунитет 

на год / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2018. — 8 окт. (№ 41). — 

С. 2, 3. Йдеться про засідання 3 жовтня цього року Комітету Верховної 

Ради України з питань запобігання і протидії корупції, участь в якому взяв 

директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем 

Ситник. Акцентовано увагу на тому, що наступний письмовий звіт комітет 

Верховної Ради України зможе вимагати із директора НАБУ тільки через 

рік. Текст: http://www.dsnews.ua/politics/porka-ne-udalas-pochemu-sytnik-vynes-

iz-rady-immunitet-03102018220000 
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3. Втручання поліції // Вісті Придніпров’я. — 2018. — 13 верес. 

(№ 69). — С. 1. Подано інформацію, що в Україні набув чинності наказ 

Міністерства внутрішніх справ щодо термінових заборонних приписів у 

ситуаціях домашнього насильства. Указано, що правоохоронці можуть 

приписом заборонити домашньому насильнику перебувати у житлі 

постраждалої особи та контактувати з нею. 

4. Дубровик-Рохова А. ”Дитячі чвари”, які дорого обходяться 

державі / Алла Дубровик-Рохова // День. — 2018. — 21-22 верес. 

(№170/171). — С. 11. Подано інформацію про конфлікт між головою 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Артемом Ситником та 

директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 

Назаром Холодницьким. Відкритий конфлікт між високопосадовцями цих 

відомств триває з кінця березня цього року, коли Назар Холодницький виявив 

у своєму кабінеті прослуховувальну апаратуру, яка була встановлена 

працівниками НАБУ. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/dytyachi-

chvary-yaki-dorogo-obhodyatsya-derzhavi 

5. Дудар В. Секрети ”Молота” приховують: результати 

експертизи міномета, який розірвався під час навчальних стрільб, 

тримають у таємниці / Віктор Дудар // Експрес. — 2018. — 20 – 27 верес. 

(№ 38). — С. 2. Подано інформацію, що після завершення слідчого 

експерименту, проведеного в рамках кримінального провадження, військовий 

прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака озвучив три версії трагедії: 

людський чинник, неналежний технічний стан самого міномета ”Молот” і 

неналежний технічний стан міни, яка заряджалася у міномет. Зазначено, 

що досудове слідство чекає висновків комплексної експертизи. 

6. Жичко В. ”Если бы не предатели, то россияне не смогли бы 

захватить Крым и часть Донбасса” / Вера Жичко // Факты и комментарии. 

— 2018. — 20 – 26 сент. (№ 37). — С. 27. Висвітлено ситуацію, пов’язану із 

розкриттям поліцією Донецької області злочину бойовиків батальйону 

”Восток”, які чотири роки тому у Донецьку важко поранили місцевого 
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жителя та відібрали у нього автомобіль. Олександр, 42-х річний потерпілий, 

розповів про те, що йому довелося пережити. Текст: https://fakty.ua/281427-

boeviki-tyazhelo-menya-ranili-a-potom-zabrali-mashinu---pereselenec-iz-donecka 

7. Завальний М. В. Принципи взаємодії державних та 

недержавних суб’єктів правоохорони в Україні / М. В. Завальний // Прав. 

часопис Донбасу: зб. наук. пр. – Кривий Ріг; Маріуполь, 2018. –Вип. 1(62). - 

С.114-120. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-1(62) Розглянуто 

загальні та спеціальні принципи взаємодії державних та недержавних 

суб’єктів правоохорони. Зауважено, що зазначені принципи обумовлюють 

цілі, завдання, характер та види заходів, коло суб’єктів та об’єктів 

діяльності у цій сфері. 

8. Клочко Т. Непроверяемый Сытник. Луценко может не 

дождаться аудита НАБУ / Тарас Клочко // Деловая столица. — 2018. —       

1 окт. (№ 40). — С. 2. Проаналізовано роботу Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) під керівництвом Артема Ситника. 

Акцентовано увагу на тому, що Генеральний прокурор України Юрій 

Луценко вважає роботу цього відомства незадовільною та наполягає на 

проведенні аудиту в НАБУ. 

9. Коміссаров С. А. Особливості адміністративно-юрисдикційної 

діяльності національної поліції України / С. А. Коміссаров // Вчені зап. 

Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2018. – Т. 29 

(68), № 2. — С. 73-77. Проаналізовано основні наукові розвідки в 

досліджуваній сфері. Розкрито сучасні концептуальні підходи та 

особливості застосування в чинному законодавстві України норм щодо 

проступків проти публічного порядку. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/16.pdf 

10. Королёва Е. В постели с врагом / Евгения Королёва // Фокус. — 

2018. — № 37 (14 сент.). — С. 40-44. Висвітлено ситуацію, пов’язану з 

запобіганням та боротьбою з домашнім насильством в Україні. У 2017 році 

до правоохоронних органів України звернулось 110 тис. осіб із заявами про 
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домашнє насильство. Зазначено, що 11 вересня 2018 року введено в дію 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. 

Подано коментарі представників громадської організації ”Ла Страда – 

Україна”, яка протягом 20-ти років займається питаннями запобігання 

домашньому насильству. Текст: https://focus.ua/ukraine/407213/ 

11. Корчинский А. ”Против ”авторитетов” нам нужен новый 

закон” / Александр Корчинский // Сегодня. — 2018. — 3 окт. (№ 179). — 

С. 4. Зазначено, що одна з тем, яка перебуває на особливому контролі 

кримінальної поліції країни, – діяльність в Україні так званих злодіїв в законі. 

Про це розповів керівник цієї поліції В’ячеслав Аброськін. За його словами, 

щоб ефективно боротися зі злодіями, потрібно змінювати законодавчу базу. 

Подано матеріали зустрічі першого заступника Голови Національної поліції 

України — начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна з 

заступником голови МВС Грузії та перебування його в Турції, де 

обговорювалися питання співробітництва в правоохоронній сфері, боротьби 

з організованою злочинність та злодіями в законі. 

12. Кучерява О. Адміністративна відповідальність за незаконне 

використання найменування і ознак належності / Олександра Кучерява 

// Голос України. — 2018. — 4 жовт. (№ 186/187). — Електрон. ресурс. 

Подано інформацію про вечірнє засідання сесії Верховної Ради України (ВР 

України) 2 жовтня 2018 р. Ухвалено в цілому проект закону ”Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування 

та ознак належності до Національної поліції України”, розробка якого була 

обумовлена тим, що останнім часом поліцейські виявляють непоодинокі 
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випадки використання юридичними особами чи громадськими організаціями 

найменування та ознак належності до Національної поліції. Подано 

коментарі народних депутатів України Антона Геращенко, Олени Сотник 

та Валерія Писаренка щодо законопроекту. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/308327 

13. Левит А. Киллеры целились Олегу Михайлику в сердце, но 

промахнулись / Александр Левит // Факты и комментарии — 2018. — 

27 сент. – 3 окт. (№ 38). — С. 2. Розглянуто ситуацію навколо замаху на 

життя відомого одеського активіста, правозахисника, лідера міської 

організації партії ”Сила людей” Олега Михайлика, що стався 22 вересня 

2018 року. Зазначено, що за останні півтора року в Одесі було скоєно          

14 замахів на громадських активістів, що відстоюють права жителів 

міста. Подано інформацію щодо доручення Президента України Петра 

Порошенка Генеральному прокурору України Юрію Луценку та міністру 

внутрішніх справ Арсену Авакову оперативно розібратися у ситуації в Одесі. 

Наведено коментар голови Одеської облдержадміністрації Максима 

Степанова. Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20180927/ 

14. Лємєнов О. Ефект профана у керівництва ДБР / Олександр 

Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2018. — 22-28 верес. (№ 35). — С. 1, 3. 

Йдеться про діяльність директора Державного бюро розслідувань (ДБР) 

Романа Труби. Зокрема, проаналізовано перспективи реалізації 

оприлюдненого Романом Трубою плану запуску ДБР: відбір переможців на 

керівні посади середньої ланки, відбір співробітників ДБР, створення 

територіальних управлінь, прийняття відповідних змін до Закону України 

”Про Державне Бюро розслідувань”, отримання головного офісу для ДБР. 

Розглянуто ситуацію щодо проведення люстраційної перевірки Романа 

Труба при призначенні його на посаду директора ДБР. Текст: 

https://dt.ua/internal/efekt-profana-u-kerivnictva-dbr-289111_.html 
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15. Лугова Я. В. Поняття правоохоронної діяльності / Я. В. Лугова 

// Прав. держава: щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 375-382. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці Бп13509-2 Присвячено дослідженню теоретичних 

характеристик поняття «правоохоронна діяльність», з’ясуванню його 

сутнісних особливостей. Проаналізовано різноманітні доктринальні підходи 

стосовно визначення цієї категорії, а також значення для сучасної 

юридичної науки, узагальнено підходи до класифікації правоохоронної 

діяльності. Текст: http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-

29-_2018_.pdf 

16. Луценко призначив нового прокурора Волині // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 24 – 30 серп. (№ 34). — С. 8. Подано інформацію, що 

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 серпня 2018 року призначив новим 

прокурором Волинської області Віктора Швидкого, який раніше був першим 

заступником прокурора області. Юрій Луценко зазначив, що головними 

завданнями в роботі органів прокуратури на сьогодні є боротьба з 

кримінальною корупцією, забезпечення стабільності в протидії рейдерству 

та контрабанді, перевірки використання бюджетних коштів, насамперед 

виділених на будівництво доріг. 

17. Мороз І. Дотримання конституційних прав громадян під час 

досудового розслідування / Ілля Мороз // Юрид. вісн. України. — 2018. — 

31 серп. – 13 верес. (№ 35/36). — С. 8. Подано інформацію, що 28 серпня 

2018 року в Києві відбувся круглий стіл на тему: ”Дотримання 

правоохоронними органами конституційних прав і свобод громадян на стадії 

досудового розслідування у 2014–2017 роках”. Організатором дискусії 

виступив кандидат юридичних наук, адвокат, правозахисник, в минулому 

заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець. Як зазначив  

О. Баганець, на сьогодні в Україні склалася кризова ситуація, коли 

конституційні права і свободи учасників процесу та інших осіб 

систематично та відверто порушуються. У підтвердженні сказаного   він 
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нагадав, що згідно зі статистичними даними Генеральної прокуратури 

протягом 2017 року, судами було виправдано як мінімум 431 особу, з яких 

щонайменше 81 людина трималася під вартою незаконно. 

18. На Хмельниччині затримано голову РДА // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 24 – 30 верес. (№ 34). — С. 8. Подано інформацію, що 

правоохоронці упіймали на вимаганні хабара в розмірі майже 33 тисячі 

доларів голову Полонської райдержадміністрації Хмельницької області 

Віктора Солодкого. Прес-служба Генеральної прокуратури України 

повідомляє, що хабарнику загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією 

майна. 

19. Ольшанський В. Є така професія — приборкувати вогонь 

/ Валентин Ольшанський // Хрещатик. — 2018. — 18 верес. (№ 100). — С. 1. 

Йдеться про те, що напередодні Дня рятівника Прем’єр-міністр України 

Володимир Гройсман та Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітали 

надзвичайників із професійним святом. Зазначено, що упродовж двох днів у 

центрі Києва тривали Міжнародні змагання ”Найсильніший пожежний-

рятувальник”. Текст: http://kreschatic.kiev.ua/ua/5151/art/1537209908.html 

20. Панченко А. Будем ездить без прав / Александр Панченко 

// Сегодня. — 2018. — 24 сент. (№ 172). — С. 1, 3. Йдеться про подання 

народними депутатами на розгляд Верховної Ради України законопроекту, 

згідно з яким водіям не потрібно возити із собою оригінал водійського 

посвідчення. Всі необхідні дані мають бути зафіксовані в електронній базі 

патрульної поліції. Зазначено, що використання електронної бази має 

спростити ідентифікацію особи водія та правомірність його перебування за 

кермом. Розглянуто ключові нововведення, переваги й недоліки 

законопроекту. Подано коментар одного з авторів документу народного 

депутата України Павла Різаненка. 

21. Поліцейські Донеччини готуються до роботи на деокупованих 

територіях // Юрид. вісн. України. — 2018. — 31 серп. – 13 верес. (№ 35/36). 

— С. 12. Подано інформацію, що керівники підрозділів поліції Донецької 

http://kreschatic.kiev.ua/ua/5151/art/1537209908.html


області взяли участь у тренінгу ”Особливості комунікації з населенням та 

роботи поліції за умов реінтеграції регіонів після збройного конфлікту”. 

Дводенний тренінг був проведений Харківським інтитутом соціальних 

досліджень за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. Зазначено, що 

ініціатором навчання виступило Головне управління національної поліції у 

Донецькій області в рамках стратегії деокупації Донбасу. 

22. Поліцейські начальники вирішили ”підзаробити” // Юрид. 

вісн. України. — 2018. — 14 – 20 верес. (№ 37). — С. 8. Подано інформацію, 

що військова прокуратура зі складу Об’єднаних сил затримала керівників 

одного зі структурних підрозділів Національної поліції в Луганській області. 

Зазначено, що упродовж серпня слідчі СБУ в Донецькій та Луганській 

областях проводили розслідування з метою викриття хабарників в погонах. 

Наразі тривають першочергові слідчі дії, проводяться обшуки за місцем 

роботи та проживання фігурантів справи. 

23. Рубащенко М. Чи є правомірним кримінальне 

переслідування за незаконне поводження зі зброєю? / Микола Рубащенко 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 24–30 серп. (№ 34). — С. 12. Розглянуто 

питання кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю 

(ст. 263 КК). На думку асистента кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Миколи 

Рубащенка, сьогодні злободенність питання кримінальної відповідальності 

за незаконне поводження зі зброєю пов’язана із тимчасовою окупацією 

окремих частин території України та збройним конфліктом на Сході 

України. 

24. Рыбянцев В. Юрий Луценко: ”Мы беспрецедентно быстро 

делаем власть открытой” / Валерий Рыбянцев // Факты и комментарии. — 

2018. — 20 – 26 сент. (№ 37). — С. 6. Подано матеріали виступу 

Генерального прокурора України Юрія Луценка під час XV форуму 

Ялтинської європейської стратегії ”YES-2018”, що відбулась 13–15 вересня 

2018 року  у ”Мистецькому арсеналі” в Києві і зібрала більше 600 політиків, 



бізнесменів, дипломатів і громадських діячів із 28 країн світу. У своєму 

виступі очільник Генеральної прокуратури акцентував увагу на джерелах 

корупції в Україні; на змінах, які відбулись у сфері відкритості влади); 

розслідуванні справи замаху на відому активістку, чиновницю виконкому 

Херсонської міськради Катерину Гандзюк тощо. Текст: 

https://fakty.ua/281415-my-besprecedentno-bystro-delaem-vlast-otkrytoj---yurij-

lucenko 

25. Сервецький І. В. Соціальне забезпечення співробітників 

(працівників) оперативних підрозділів СБ України / І. В. Сервецький, О. 

Л. Назаренко // Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції : наук. зб.                 

/ Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара . – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С.128-132. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17605-1(2018) На підставі проведеного 

аналізу теоретичних та правових основ діяльності Служби безпеки України 

визначено систему правових норм, які регулюють суспільні відносини з 

матеріального забезпечення, надання соціальних послуг для реалізації 

соціального забезпечення оперативних співробітників СБ України, які 

здійснюють оперативно-розшукову контррозвідувальну діяльність. Таке 

соціальне забезпечення зумовлене необхідністю удосконалення оперативно-

службової діяльності оперативних співробітників СБ України в умовах 

розвитку демократії та гласності в Україні. Текст: 

http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/31.pdf 

26. Сервецький І. В. Правові норми, що регламентують 

соціальний захист співробітників оперативних підрозділів СБ України. 

/ І. В. Сервецький, О. Л. Назаренко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: 

Юрид. науки.  –  Херсон, 2017. – Вип. 6, т. 3. –  С.119-123. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17659-6/3(2017)  Присвячено дослідженню 

правових норм, що регламентують положення соціального захисту 

оперативних співробітників СБ України, які здійснюють оперативно-

розшукову та контррозвідувальну діяльність. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf 

https://fakty.ua/281415-my-besprecedentno-bystro-delaem-vlast-otkrytoj---yurij-lucenko
https://fakty.ua/281415-my-besprecedentno-bystro-delaem-vlast-otkrytoj---yurij-lucenko
http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/31.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf


27. Сергушев М. ”Мой сын получил на войне тяжелую травму. 

Он не мог отдавать отчет своим действиям” / Михаил Сергушев // Факты и 

комментарии. — 2018. — 27 сент. – 3 окт. (№ 38). — С. 27. Висвітлено 

ситуацію навколо судового слідства за справою про вбивство офіцером – 

ветераном АТО цивільної особи. Винуватця – ветерана АТО Дмитра 

Балабуху – засудили до дев’яти років позбавлення волі за вбивство пасажира 

на автобусній зупинці у Києві. Подано коментарі Головного військового 

прокурора Анатолія Матіоса, матері та адвоката підсудного. Текст: 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180927/ 

28. Серов И. На лазерные радары поймали первых лихачей 

/ Игорь Серов // Сегодня. — 2018. — 9 окт. (№ 183). — С. 4. Зазначено, що у 

поліцейських знову з’явилася можливість зупиняти любителів перевищувати 

швидкість за допомогою ручного лазерного радара і штрафувати лихачів 

прямо на трасі. Кореспонденти ”Сегодня” першими перевірили, як працює 

нововведення і як на нього реагують зупинені за перевищення водії. 

29. Скандальний Тітушко знову в розшуку // Молодь України. — 

2018. — 31 серп. (№ 25). — С. 2. Подано інформацію, що Вадима Тітушка, 

чиє ім’я відоме усім від часів Віктора Януковича, знову оголосили у 

всеукраїнський розшук; про це повідомив глава Національної поліції  

В’ячеслав Аброськін. Правоохоронці підозрюють В. Тітушка у розбійному 

нападі у складі організованої групи з метою пограбування. Указано, що це 

угруповання діяло на території Київської області, 

30. Требор И. Паспортный скандал: что делать с Венгрией / Илья 

Требор // Сегодня. — 2018. — 25 сент. (№ 173). — С. 2. Висвітлено 

ситуацію, пов’язану з посиленням напруги у відношеннях між Україною та 

Угорщиною. Йдеться про скандал, спровокований відео з Угорського 

консульства у м. Берегове (Закарпатська область), на якому українці нібито 

отримують угорські паспорти в обмін на присягу вірності цій країні. 

Міністерство закордонних справ України погрожує вислати консула. 

Зазначено, що силовики, зокрема, Служба безпеки України, ”постійно 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180927/


говорять про проблему роздачі угорських паспортів, але українське 

законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за подвійне 

громадянство”. Подано інформацію стосовно законодавчого забезпечення 

питання українського громадянства. Згадано законопроекти, що 

перебувають на розгляді Верховної Ради та законодавчі ініціативи 

Президента України Петра Порошенка. 

31. У Києві з’явиться новий різновид поліцейського патруля 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 31 серп. – 13 верес. (№ 35/36). — С. 3. 

Подано інформацію, що перша група столичних патрульних поліцейських 

завершила навчання в канадських інструкторів і готова почати 

патрулювання київських вулиць на мотоциклах. Зазначено, що основною 

функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане можливість 

дістатися до важкодоступних місць – туди, куди важко доїхати 

автомобільному патрулю. 

32. У лавах СБУ виявили ”крота” // Юрид. вісн. України. — 2018. 

— 24–30 серп. (№ 34). — С. 3. Подано інформацію, що Служба безпеки 

України (СБУ) виявила серед своїх працівників агента іноземної спецслужби. 

Зазначено, що затриманого співробітника СБУ заарештували 18 серпня 

2018 року. За словами голови СБУ Василя Грицака, в провадженні є дуже 

багато справ, за якими перевіряють на можливу причетність до роботи на 

російські спецслужби як працівників Служби безпеки, так і інших громадян 

України, котрі працюють або служать в інших установах та воєнізованих 

формуваннях. 

33. Формування ДБР: визначалася чергова група переможців 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 24 – 30 серп. (№ 34). — С. 2. Зазначено, 

що на конкурсі до Державного бюро розслідувань (ДБР) визначили 53-х 

переможців на керівні посади слідчих та оперативних відділів 

територіальних управлінь ДБР. Надалі всі переможці пройдуть 

психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу та спеціальну 

перевірку органами державної влади. 



34. Чепурко В. Занижать самооценку человека – тоже домашнее 

насилие / Валерия Чепурко // КП в Украине. — 2018. — 9 окт. (№ 147). — 

С  7. Подано матеріали бесіди з помічником голови Національної поліції 

України Андрієм Ткачовим про новації у протидії домашньому насильству. 

Зазначено, що поліцейські отримали право видворяти сімейних деспотів з 

дому на строк до 10 днів. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/october/9/ 

35. Чікалін В. Чи можна досягти нульової смертності внаслідок 

ДТП? / Володимир Чікалін // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 20. 

Висвітлено проблему запобігання смертності під час дорожньо-

транспортних пригод. Наведено статистичні дані нацполіції щодо 

смертності на дорогах, Зазначено, що на автошляхах гине більше людей, 

ніж на війні. Акцентовано увагу на нормативно-правових актах, ухвалених 

Верховною Радою України, та урядових програмах, якими передбачено зміни 

на краще на автошляхах найближчими роками. Так, Кабінет Міністрів 

України своєю постановою № 435 від 25 квітня 2018 року затвердив 

Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 

період до 2020 року. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-

2018%29.pdf 

36. Шоптенко С. С. Зміст та стадії дисциплінарних проваджень у 

правоохоронних органах України. / С. С. Шоптенко // Наук. вісн. Херсон. 

держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки.  – Херсон, 2017. – Вип. 6, т. 3. – С.123-127. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-6/3 (2017)  Розкрито сутність 

та стадії дисциплінарних проваджень, що реалізуються в правоохоронних 

органах України. Охарактеризовано зміст і особливості категорій 

«дисциплінарний проступок»та «дисциплінарна відповідальність». 

Визначено поняття та особливості дисциплінарних проваджень у 

правоохоронних органах. На основі аналізу наукових джерел з’ясовано стадії 

дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах.  

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/october/9/
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf


37. Ясинчук Л. Мильна бульбашка, а не реформа паркування: 

чому чинні норми нового закону неможливо виконати на практиці? 

/ Леся Ясинчук // Експрес. — 2018. — 4-11 жовт. (№ 40). — С. 1, 6. Подано 

інформацію про набуття чинності Закону України про реформу сфери 

паркування. Документ передбачав дев’ять місяців перехідного періоду, 

проте й досі не запрацював на повну силу. Надано коментар автоюриста 

Богдана Глядика про зміни в законі, які передбачають, що  крім поліцейських, 

за дотриманням правил зупинки, стоянки і паркування стежитимуть 

інспектори з паркування. При органах місцевого самоврядування буде 

створено спеціальні підрозділи, інспектори матимуть ті самі 

повноваження, що й поліцейські: можуть накладати штрафи за порушення, 

евакуйовувати автівки. Закон запроваджує можливість фіксації порушень 

правил зупинки і стоянки за допомогою спеціальних технічних засобів, а 

також накладення санкцій за такі порушення. 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 

38. Аніщук В. В. Вік кримінальної відповідальності: 

порівняльно-правовий аналіз / В. В. Аніщук // Актуал. проблеми вітчизн. 

юриспруденції : наук. зб. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 

2018. – Вип. 1. – С.186-188. - Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17605-

1(2018) Здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних 

країн щодо вікового цензу кримінальної відповідальності осіб. Розглянуто 

особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, які зумовлені їхнім 

віком. Текст: http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/45.pdf 

39. Ахмедов В. А. Злочини, які порушують принцип 

невідворотності юридичної відповідальності за законодавством 

Азербайджанської Республіки та України / В. А. Ахмедов // Держава і 

право. Серія Юрид. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України.- Київ, 2018. – Вип. 79. – С. 226-236. - Шифр 

http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/45.pdf


зберігання в Бібліотеці Бп14476-79(юрид. н.) Висвітлено проблему 

законодавчої регламентації складу злочинів, які порушують принцип 

невідворотності  юридичної відповідальності, в Азербайджанській 

Республіці та Україні. Проаналізовано розбіжності у криміналізації 

протиправних посягань на процес виконання судових рішень законодавцями 

обох держав. Зроблено висновок, що криміналізація широкого кола діянь, які 

посягають на реалізацію принципу обов’язковості судового рішення, є 

доцільною в інтересах захисту інтересів правосуддя. Текст: 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-79-_2018_.pdf 

40. Влад С. Ф. Особливості організації роботи місцевої 

прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх під час 

виконання судових рішень у кримінальних провадженнях / С. Ф. Влад 

// Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції : наук. зб. / Дніпров. нац. ун-т ім. 

Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С.237-240. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці Бп17605-1(2018) Розкрито особливості організації роботи 

прокурора місцевої прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх 

під час виконання судових рішень у кримінальних провадженнях. Розглянуто 

особливості організації роботи, розподілу обов’язків, шляхи вдосконалення 

структури місцевих прокуратур та виконання ювенальними прокурорами 

повноважень із нагляду за виконанням кримінальних покарань, призначених 

неповнолітнім. 

41. Гладкова Є. О. Заходи стратегії протидії наркозлочинності 

/ Є. О. Гладкова // Вісн. Кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. — Харків, 

2018. - № 1.— С. 109-117. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17284-1(18) 

Проаналізовано окремі програмні заходи у сфері протидії наркозлочинності, 

а також оцінювання їх сукупної дії, спрямованої на нейтралізацію 

негативних процесів відтворення наркозлочинності в Україні. 

42. Данильченко Ю. Б. Кримінологічна структура 

терористичних актів в Україні / Ю. Б. Данильченко // Вісн. Кримінол. асоц. 

України : зб. наук. пр. — Харків, 2018. – № 1.— С. 118-127. Шифр 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-79-_2018_.pdf


зберігання в Бібліотеці: Бп17284-1(18) Здійснено структурування 

терористичних актів, вчинених в Україні протягом 2014–2017 рр., за 

такими кримінологічними критеріями: ідеологічне підґрунтя, цілі, засоби, 

місце вчинення терактів, їхні жертви. Надано опис і пояснення відповідних 

складових внутрішньої будови статистичної моделі терактів. 

Обгрунтовано сепаратистську спрямованість терористичних актів, для 

вчинення яких використовуються вибухові пристрої. 

43. Драган О. В. Поняття й види заходів кримінально-правового 

впливу / О. В. Драган // Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції : наук. зб. 

/  Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С. 202-206. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17605-1(2018) Проаналізовано основні 

підходи до визначення поняття ”заходи кримінально-правового впливу” як у 

науковій літературі, так і в нормах чинного законодавства України. 

Досліджено особливості, види та характерні ознаки заходів кримінально-

правового впливу. Текст: http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/49.pdf 

44. Дудоров О. О. Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи (основні положення кримінально-правової 

характеристики) : практ. порадник / О. О. Дудоров ; М-во внутр. справ 

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

Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. — 92 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці А789805 Розкрито основні положення кримінально-

правової характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи (розділ IV Особливої частини КК України із 

законодавчими змінами від 6 грудня 2017 р. і 14 березня 2018 р.). 

45. Зеленський С. М. Методологічні засади справедливості 

кримінального правосуддя  / С. М. Зеленський // Наук. вісн. Херсон. держ. 

ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 6, т. 3. – С.96-100. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп-17659-6/3(2017) Присвячено визначенню 

методологічних засад справедливості кримінального правосуддя. 

Наголошено на тому, що справедливість у кримінальному правосудді 

http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/49.pdf


розглядається в аспекті забезпечення прав людини. Поняття справедливості 

кримінального правосуддя узагальнено відображає стан і тенденції розвитку 

українського суспільства. Водночас до цього встановлюється вимога 

підтримання громадського порядку, рівності і рівноваги у суспільстві, 

забезпечення змоги кожному реалізувати право на гідне людське існування. 

Текст: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf 

46. Катриченко Т. До встречи в Гааге. Как Украине привлечь к 

ответственности Владимира Путина и его команду / Татьяна Катриченко 

// Фокус. — 2018. — № 39 (28 сент.). — С. 20-21. Висвітлено позицію та дії 

української держави, спрямовані на покарання винуватців злочинів, що 

відбуваються на окупованих територіях Донбасу. Подано історію питання 

та особливості подання позовів до Міжнародного кримінального суду (МКС) 

у Гаазі. Розглянуто ймовірні причини зволікання української влади у 

вирішенні проблеми. Проте зазначено, що Верховна Рада відправила до МКС 

два спеціальних звернення, а Генеральна Прокуратура України передала до 

суду свідоцтва про позасудові страти, тортури та викрадення людей на 

Донбасі. Наголошено, що всебічне співробітництво України з МКС у Гаазі – 

поки єдина можливість домогтися правосуддя для українців, які 

постраждали від агресії Російської Федерації. Текст: 

https://focus.ua/politics/407972-do-vstrechi-v-gaage.html 

47. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Акти органів судової влади в 

системі джерел кримінально-виконавчої політики України / Ю. В. 

Кернякевич-Танасійчук // Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції : наук. 

зб. /  Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. – С.206-

208. - Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17605-1(2018) Розглянуто питання 

щодо актів органів судової влади в системі джерел кримінально-виконавчої 

політики України. Проаналізовано окремі рішення Конституційного Суду 

України, постанови Пленуму Верховного Суду України та рішення 

Європейського суду з прав людини. Визначено роль актів органів судової 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf
https://focus.ua/politics/407972-do-vstrechi-v-gaage.html


влади в системі джерел кримінально-виконавчої політики України. Текст: 

http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/50.pdf 

48. Колодяжний М. Г. Патрулювання як складова стратегії 

зменшення можливостей учинення злочинів / М. Г. Колодяжний // Вісн. 

Кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. — Харків, 2018. - № 1.— С. 37-46. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17284-1(18) Проаналізовано окремі види 

патрулювання як елемента стратегії зменшення можливостей учинення 

злочинів у США, Великій Британії, Італії, Франції. Наведено пропозиції щодо 

вдосконалення вказаного напряму профілактики злочинності в Україні. 

49. Корнієнко-Зєнкова Н. М. Забезпечення права кожного знати 

свої права та обов’язки в кримінальному процесі України / Н. М. 

Корнієнко-Зєнкова // Держава і право. Серія :  Юрид. науки : зб. наук. пр. / 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.- Київ, 2018. –     

Вип. 79. – С. 134-147. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-79(юрид. н.) 

Розглянуто положення Кримінального процесуального кодексу України 

стосовно забезпечення знання прав та обов'язків особами, які беруть участь 

у кримінальному процесі. Наголошено, що право знати свої права та 

обов’язки має забезпечуватися відповідними повноважними суб'єктами на 

всіх стадіях кримінального процесу щодо затриманої особи, підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача або відповідача, свідка, 

поручителя, представника неповнолітнього та інших. Встановлено, що 

обов'язок роз'яснити права вказаним особам пов'язується, як правило, з 

конкретною процесуально-правовою ситуацією, тобто з тими 

правовідносинами, які виникають з певних юридичних фактів. Цим зумовлена 

необхідність чітко і своєчасно роз’яснювати конкретні точно визначені 

права та обов'язки, а не просто їх перераховувати, з тим, щоб ці учасники їх 

розуміли. Доведено, що право знати права та обов'язки в кримінальному 

процесі передбачає не тільки обов'язок повідомити їх особі та роз'яснити, а 

ще й низку обов'язків, призначених забезпечити це право. Текст: 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-79-_2018_.pdf 

http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/50.pdf
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50. Кузубова Т. О. Тимчасовий доступ до речей і документів у 

кримінальному процесі Латвії, Литви та Естонії / Т.О. Кузубова // Наук. 

вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 6, т. 3. 

– С. 100-104. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-6/3(2017)  

Присвячено аналізу положень кримінального процесуального законодавства 

Латвії, Литви та Естонії, що регламентують процесуальний інститут 

виїмки. Вказано на виїмку як на основну процесуальну дію, що у чинному КПК 

України трансформувалась у тимчасовий доступ до речей і документів. 

Висловлено окремі пропозиції щодо вдосконалення положень чинного КПК 

України, що регламентують застосування тимчасового доступу до речей і 

документів.  Текст: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf. 

51. Лазукова О. В. Проблеми нормативного забезпечення 

кримінального провадження в умовах дії особливих режимів. / О. В. 

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

2017. – Вип. 6, т. 3. – С.104-108. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-

6/3(2017)  Розглянуто питання стосовно доцільності (виправданості) 

наявного нині законодавчого підходу щодо закріплення єдиної процесуальної 

форми кримінального провадження для трьох різних за своєю генезою та 

юридичною природою правових режимів воєнного, надзвичайного стану та 

антитерористичної операції. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf 

52. Ландіна А. В. Відповідальність спеціальних суб’єктів 

злочинів за кримінальним законодавством України: узгодженість із 

принципами кримінального права / А. В. Ландіна // Прав. держава : 

щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

– Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 281-289. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп13509-29 Присвячено проблемі встановлення відповідності положень 

щодо кримінальної відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів із 

основоположними принципами кримінального права. Визначено основні 

критерії (ознаки), за якими у кримінальному праві виділяються окремі види 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf
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спеціальних суб’єктів злочинів. Зроблено висновок, що положення щодо 

кримінальної відповідальності спеціальних суб’єктів злочинів, які містяться 

у нормах Загальної та Особливої частин КК України, узгоджуються із 

принципами кримінального права і найбільш повно реалізують принцип 

рівності громадян перед законом, принцип справедливості та принцип 

гуманізму. Текст: http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-

29-_2018_.pdf 

53. Луценко І. Чому незаконне збагачення нині не є злочином / 

Ігор Луценко // Дзеркало тижня. — 2018. — 29 верес. – 5 жовт. (№ 183). —  

С. 2. В статті народного депутата України Ігоря Луценка розглянуто 

проблему покарання за незаконне збагачення згідно з положеннями 

Кримінального кодексу України (стаття 368-2 КК України). Текст: 

https://dt.ua/internal/chomu-nezakonne-zbagachennya-nini-ne-ye-zlochinom-

289706_.html 

54. Мельник П. О.  Поняття «організована злочинність» у 

історико-правовому вимірі / П. О. Мельник // Молодий вчений. – 2018. – 

№ 4, ч.1. — С. 69-73. Проблему розглянуто в контексті відношення родового 

поняття «злочинність» з видовим поняттям «організована злочинність». 

Визначено місце і роль цього поняття в системі категорій науки 

кримінології та його інструментальну роль на різних рівнях наукового 

аналізу проблеми організованої злочинності. 

55. Мирний М. Міжнародні злочини: що це таке і коли Україна 

зможе за них карати? / Микола Мирний // Дзеркало тижня. — 2018. — 6-12 

жовт. (№ 37). — С. 3. Йдеться про проблему приведення кримінального 

законодавства України (Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексу) у відповідність з міжнародним гуманітарним та кримінальним 

правом в частині покарання за воєнні злочини. Наголошено на необхідності 

найближчим часом підготовути та внести на розгляд Верховної Ради 

України (ВР України) урядовий законопроект, який дозволяє ефективно 

переслідувати винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та 

http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-29-_2018_.pdf
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унеможливлює амністію для бойовиків. Висвітлено положення 

міжнародного гуманітарного права (МГП), яке регулює поведінку сторін 

збройного конфлікту і визнає серйозні порушення законів та звичаїв війни 

воєнними злочинами. Зазначено, що норми МГП сформульовані, зокрема, у 

так званих Женевських конвенціях про захист жертв війни і додаткових 

протоколах до них, які ратифікувала майже кожна країна у світі, зокрема 

Україна та Росія. Крім того, сучасне міжнародне право відносить до 

міжнародних злочинів, окрім воєнних, ще три групи діянь, а саме агресію, 

геноцид і злочини проти людяності. Надано інформацію про розроблений 

коаліцією правозахисних організацій ”Правозахисний порядок денний” у 

співпраці з Міністерством юстиції законопроект щодо покарання воєнних 

злочинців, згідно з яким пропонується створити в Кримінальному кодексі 

нові розділи – ”Злочини проти основ міжнародного права” та ”Злочини 

проти міжнародного правопорядку”. Висвітлено роль Міжнародного 

кримінального суду (МКС) в розслідуванні серйозних злочинів в Україні, 

скоєних з початком військовго конфлікту. Текст: 

https://dt.ua/internal/mizhnarodni-zlochini-scho-ce-take-i-koli-ukrayina-zmozhe-

za-nih-karati-290282_.html 

56. Никорович Б. Д. Порівняльно-правовий аналіз інституту 

необхідної оборони у кримінальному праві України та зарубіжних країн 

/ Б. Д. Никорович // Молодий вчений. – 2018. – № 4, ч.1. — С. 77-80. 

Проаналізовано положення чинного Кримінального кодексу України і 

кримінального законодавства зарубіжних країн в частині норм, які 

регламентують інститут необхідної оборони, проведено їх аналіз у 

порівняльно-правовому аспекті. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/19.pdf 

57. Панов М. Понятійний апарат кримінального права та його 

науково-практичне значення / Микола Панов // Право України. – 2018. – 

№4. — С. 205-222. Надано загальну характеристику та з’ясовано значення 

понятійного апарату для теорії і практики кримінального права, розглянуто 

https://dt.ua/internal/mizhnarodni-zlochini-scho-ce-take-i-koli-ukrayina-zmozhe-za-nih-karati-290282_.html
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його складові: поняття, категорії та юридичну термінологію, встановлено 

їхніх суттєві та основні ознаки, системотвірні відношення і зв’язки. 

Понятійний апарат кримінального права розглянуто як систему 

взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів: понять, категорій та юридичної 

термінології, сукупність яких утворює відповідне збірне юридичне поняття. 

58. Пилипенко В. Трибунал над Путиным. Ждет ли Гаага 

президента России / Владимир Пилипенко // Фокус. — 2018. — № 39 

(28 сент.). — С. 22-23. Подано роздуми представника України у 

Венеціанській комісії (2008–2014 рр.) Володимира Пилипенка, який 

стверджує, що ”спосіб покарання міжнародних злочинців є, але українській 

владі потрібно знайти для цього волю”. Висвітлено позицію української 

влади у питанні визнанні юрисдикції Міжнародного кримінального суду 

(МКС) у Гаазі. Зазначено, що згідно із нормою Конституції, Україна може 

визнати юрисдикцію МКС через три роки, що, на думку В. Пилипенка, є 

”грою на руку агресорові та відверта зневага очікуваннями українського 

народу”. Наголошено, що ”ратифікувавши Римський статут, Україна 

отримає шанс затягнути кремлівських вождів та їх поплічників на лаву 

підсудних у Гаазі”. Текст: https://focus.ua/opinions/408058-tribunal-nad-

putinym-zhdet-li-putina-gaaga.html 

59. Підкопай С. М. Кримінологічний аналіз рівня і динаміки 

злочинів, що посягають на законну професійну діяльність журналістів в 

Україні / С. М. Підкопай // Вісн. Кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. — 

Харків, 2018. – № 1. — С. 139-148. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17284-

1(18) Наведено кримінологічний аналіз рівня і динаміки злочинів, що 

посягають на законну професійну діяльність журналістів, передбачених ст. 

171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 Кримінального кодексу України.  Встановлено 

тенденції до суттєвого зростання рівня цих злочинів протягом 2013–2017 

років. 

60. Ситнік О. М. Кримінологічний аналіз рівня і динаміки 

втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність 

https://focus.ua/opinions/408058-tribunal-nad-putinym-zhdet-li-putina-gaaga.html
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в Україні  / О. М. Ситнік // Вісн. Кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. — 

Харків, 2018. –  № 1.— С. 158-168. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17284-

1(18). Розглянуто кримінологічний аналіз основних кількісних показників 

злочинів, передбачених ст. 304 Кримінального кодексу України. Встановлено 

збереження високого рівня цих злочинів. Динаміка їхнього відтворення 

протягом 2002–2017 рр. віддзеркалює суттєве зниження рівня та 

коефіцієнтів злочинної інтенсивності. Виділено чотири основних динамічних 

періоди з особливими кримінологічними тенденціями. 

61. Степанченко О. О. Характеристика конвенціональної 

складової міжнародного механізму протидії етнорелігійному тероризму: 

кримінологічний аспект / О. О. Степанченко // Вісн. Кримінол. асоц. 

України : зб. наук. пр. — Харків, 2018. – № 1.— С. 47-55. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17284-1(18). Описано конвенціональну складову міжнародного 

механізму протидії етнорелігійному тероризму. Встановлено, що він 

включає загальносоціальну, антидискримінаційну, гуманістично-

стимуляційну та спеціально-антитерористичну міжнародно-правову базу. 

62. Тадика Є. Д. Щодо застосування заходів кримінально-

правового характеру до юридичних осіб у разі вчинення їх 

уповноваженими особами терористичного злочину / Є. Д. Тадика, М. В. 

Хасія // Молодий вчений. – 2018. – № 4, ч.1. — С. 87-91. Розглянуто феномен 

тероризму у кримінально-правовій науці, доречність призначення 

пом’якшення покарання за злочини терористичного характеру, заходи 

кримінально-правового характеру юридичних осіб за вчинення їх 

уповноваженими особами злочинів, передбачених статтями 258-258 5 

Кримінального кодексу України. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/22.pdf 

63. Тахтаров М. П. Проблема обов’язкової участі прокурорів у 

підготовчому провадженні у кримінальному процесі / М. П. Тахтаров 

// Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції : наук. зб. / Дніпров. нац. ун-т ім. 

Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Вип. 1. - С.227-230. - Шифр зберігання в 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/22.pdf


Бібліотеці: Бп17605-1(2018) Проаналізовано порядок участі прокурорів у 

підготовчому провадженні. Розглянуто проблемні питання застосування 

норм Кримінального процесуального кодексу України. Зазначено, що в 

окремих випадках участь прокурорів у підготовчому провадженні слід 

розглядати як обов’язок, а в інших – як право. Зроблено висновок про 

необхідність внесення змін до тексту Кримінального процесуального кодексу 

України. Текст: http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/55.pdf 

64. Торяник О. Ю. Процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням як конституційна функція прокуратури / О. Ю. Торяник 

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

Вип. 6, т. 1. — С. 33-37. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-

6/1(2017) Досліджено питання процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням як конституційну функцію прокуратури. Охарактеризовано 

нормативно-правове регулювання здійснення прокурором процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням. Проаналізовано співвідношення 

понять «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» та «нагляд за 

додержанням законів під час досудового розслідування». Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_1/6-1_2017.pdf 

65. Чайка В. В. Соціальна обумовленість криміналізації 

насильства в родині / В. В. Чайка // Молодий вчений. – 2018. – № 4, ч.1. — 

С. 104-107. Розглянуто питання соціальної обумовленості криміналізації 

насильства в родині. Проаналізовано останню статистику щодо 

поширеності цього явища. Досліджено чинні положення кримінального 

законодавства, які встановлюють відповідальність за певні прояви 

домашнього насильства. Надано порівняльну характеристику нового закону, 

яким криміналізується насильство в родині та вводяться нові санкції за 

вчинення такого діяння з чинними кримінально-правовими нормами. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/26.pdf 

66. Чеботарьов А. І. Методологічні засади дослідження 

кримінальної відповідальності за порушення порядку фінансування 

http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/55.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_1/6-1_2017.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/26.pdf


політичної партії, передвиборної агітації. / А. І. Чеботарьов // Наук. вісн. 

Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 6, т. 3. – 

С. 88-92. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-6/3(2017) 

Проаналізовано сучасні підходи до методологічного інструментарію 

проведення доктринальних досліджень. Визначено сукупність теоретичних 

та емпіричних методів наукового пізнання, які можливо використовувати 

під час проведення комплексного дослідження кримінальної відповідальності 

за порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої 

агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf 

67. Чепурко В. За одного битого дают по-разному / Валерия 

Чепурко // КП в Украине. — 2018. — 27 сент.–4 окт. (№ 141/39). — С. 2. 

Йдеться про громадський резонанс навколо заворушень, що тривають під 

будівлею Генеральної прокуратури. Акцентовано увагу на мірі 

відповідальності, яку мають понести винуватці у побитті журналістки 

каналу Newsone Дарини Білери. Розглянуто прецеденти подібних злочинів за 

участю посадових осіб і представників громадськості, та з’ясовано, яким 

чином це регулюється Кримінальним кодексом України. Йдеться про напади: 

активіста – на журналіста, журналіста – на активіста, активіста – на 

поліцейського, поліцейського – на активіста, активіста – на народного 

депутата, народного депутата – на активіста, народного депутата – на 

народного депутата (згадано випадок 2014 року, коли народний депутат 

України Юрій Бойко вдарив народного депутата Олега Ляшка). Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/september/27/ 

68. Черновський О. Допит як спосіб встановлення істини у 

кримінальному провадженні / Олексій Черновський // Право України. –

2018.  – № 4. — С. 223-232. Здійснено юридично-психологічний аналіз допиту 

в контексті його оцінки особами, які перебувають в умовах неволі, зокрема, 

підозрюваними та обвинуваченими, які перебувають у попередньому 

ув’язненні у Чернівецькій установі виконання покарань № 33 (далі – ЧУВП 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/september/27/


№ 33), та засудженими, які відбувають покарання у Сокирянській виправній 

колонії № 67 (далі – СВК № 67). Різний процесуальний статус опитуваних, 

який безпосередньо пов’язаний із тривалістю їхнього перебування в умовах 

неволі, а також правильність обрання методу допиту дає змогу виявити 

проблемні питання проведення допиту та зрозуміти їхні причини. 

69. Шишман Д. М. Спеціальне досудове розслідування та 

спеціальне судове провадження (IN ABSENTIA) як різновид заочного 

кримінального провадження / Д. М. Шишман // Наук. вісн. Херсон. держ. 

ун-ту. Серія: Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 6, т. 3. – С.123-127. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-6/3(2017) Розкрито поняття і 

сутність спеціального кримінального провадження (in absentia), визначено 

основні ознаки вказаного інституту, а також місце в системі 

кримінального процесуального законодавства. Досліджено питання 

співвідношення із заочним кримінальним провадженням. Обґрунтовано 

доцільність існування вказаного інституту. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf 

70. Ясиновський П. В. Історичний аспект кримінальної 

відповідальності за перешкоджання законної діяльності військових 

формувань / П. В. Ясиновський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: 

Юрид. науки.  – Херсон, 2017. –  Вип. 6, т. 3. –  С.92-96. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17659-6/3(2017) Присвячено дослідженню історії розвитку 

кримінального законодавства України в період ХІХ–ХХ століть. Предметом 

наукового пошуку обрано злочинне перешкоджання законній діяльності 

військових формувань. Здійснено пошук прообразів такого злочину та 

сформульовано висновки, що можуть бути корисними для законодавчої 

регламентації кримінальної відповідальності за цей злочин у чинному 

Кримінальному кодексі України.). Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_3/6-3_2017.pdf 
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