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 Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Аброськин В. Вячеслав Аброськин: ”Все, кого будет судить 

антикоррупционный суд: чиновники, депутаты – все они управляются 

ворами в законе” / Маргарита Леванова ; беседу вел Анатолий Гавриш 

// Факты и комментарии. — 2018. — 18–24 окт. (№ 41). — С. 7. В інтерв’ю 

перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін 

заявив, що зараз весь злочинний світ, порушивши свої ”поняття”, пішов на 

службу до ФСБ Росії. Він зазначив, що нинішні ”злочинці в законі” – це 

мультиміліонери, які інтегруються до владних структур, працюють на 

спецслужби та розвивають власний бізнес. Також чиновник наголосив, що 

”сьогодні … реформи відбуваються доволі ефективно в Національній поліції 

та Міністерстві внутрішніх справ. Не видно нормального реформування ні в 

Прокуратурі ні в суді. … У поліції немає ефективного законного 

інструменту для боротьби з оргзлочинністю”. Текст: https://fakty.ua/283231-

https://fakty.ua/283231-v-ukraine-ot-40-do-45-vorov-v-zakone-oni-kontroliruyut-mnogih-deputatov-i-chinovnikov---vyacheslav-abroskin


v-ukraine-ot-40-do-45-vorov-v-zakone-oni-kontroliruyut-mnogih-deputatov-i-

chinovnikov---vyacheslav-abroskin 

2. Баганець О. Стан дотримання конституційних прав громадян 

під час досудового розслідування / Олексій Баганець // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 14–20 верес. (№ 37). — С. 7. Здійснено аналіз 

дотримання конституційних прав і свобод громадян окремими 

правоохоронними органами за 2017 рік. Зазначено, що нинішні наші 

правоохоронці під час реалізації своїх повноважень протягом останніх 

кількох років все частіше порушують основні завдання кримінального 

провадження: захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження. 

3. Барко В. І. Значення принципу невизначеності в 

поліцейському менеджменті / В. І. Барко, В. П. Остапович // Наука і 

правоохорона. – 2018. – № 3. — С. 204-211. Підкреслено, що толерантність 

до невизначеності є професійно важливою якістю керівника поліцейського 

підрозділу й з метою підвищення ефективності менеджменту її необхідно 

діагностувати при підборі керівників і розвивати у процесі професійної 

діяльності. 

4. Біліченко В. В. Підготовка працівників Національної поліції 

України в умовах євроінтеграції: міжнародний досвід / В. В. Біліченко // 

Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2017. – Вип. 47,    

т. 2. – С. 87-90. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/2 Присвячено 

висвітленню науково-прикладної проблеми визначення поняття та сутності 

цифрових технологій у праві. На підставі аналізу міжнародного та 

європейського права, а також положень національного законодавства 

аргументовано висновок про доцільність розмежування понять 

«інформаційні», «інформаційно-комунікаційні» та «цифрові» технології. 

Досліджено основні концептуальні підходи до розуміння цифрових 

https://fakty.ua/283231-v-ukraine-ot-40-do-45-vorov-v-zakone-oni-kontroliruyut-mnogih-deputatov-i-chinovnikov---vyacheslav-abroskin
https://fakty.ua/283231-v-ukraine-ot-40-do-45-vorov-v-zakone-oni-kontroliruyut-mnogih-deputatov-i-chinovnikov---vyacheslav-abroskin


технологій у праві та сформульовано його авторське визначення. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.47/part_2/No.47-2.pdf 

5. В Одесі судили поліцейських // Юрид. вісн. України. — 2018. — 

14 – 20 верес. (№ 37). — С. 8. Подано інформацію, що в Одесі Київський 

районний суд 6 вересня 2018 року засудив поліцейських-хабарників до 5 років 

позбавлення волі. Як випливає з матеріалів справи, реалізуючи свій умисел, 

підполковник і майор поліції вимагали від лікаря 5 тисяч доларів за 

непритягнення його та інших співробітників медустанови до кримінальної 

відповідальності. 

6. Василенко В. М. Поняття та зміст громадського контролю за 

діяльністю Національного антикорупційного бюро України / В. М. 

Василенко, В. А. Дорошенко // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ : зб. 

наук. пр. – Харків, 2018. – № 4(79). – С. 165-176. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14511-4(79) На основі існуючих доктринальних понять 

громадського контролю й аналізу чинного законодавства сформульовано 

авторське визначення громадського контролю за діяльністю Національного 

антикорупційного бюро України з урахуванням її специфіки та 

особливостей. Окрему увагу приділено характеристиці предмета та 

суб’єктного складу громадського контролю за діяльністю Національного 

антикорупційного бюро України. 

7. Веклич В. О. Специфіка завдань і функцій правоохоронних 

органів як суб’єктів правозастосування щодо боротьби із корупцією в 

Україні / В. О. Веклич // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 

Ужгород, 2017. – Вип. 47, т. 2. – С. 90-94. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16060-47/2 Зазначено, що зважаючи на поточний стан правової 

доктрини, досі потребують детальнішого опрацювання завдання і функції 

правоохоронних органів як суб’єктів правозастосування щодо боротьби з 

корупцією в Україні з урахуванням їх специфіки. Так, важливо розглянути їх 

загальне доктринальне розуміння з опрацюванням релевантних дефініцій. 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.47/part_2/No.47-2.pdf


Останнє співвідноситься з практичною потребою стосовно створення 

теоретичного базису для ефективної антикорупційної діяльності в Україні. 

Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.47/part_2/No.47-2.pdf 

8. Верстюк И. Однажды в НАБУ : за три с половиной года, 

которые прошли с тех пор, как глава государства благословил Артема 

Сытника на работу в НАБУ, он стал для Петра Порошенко одним из 

самых неудобных и опасных чиновников. Хотя личных выпадов в адрес 

президента Сытник ни разу не допускал / Иван Верстюк // Новое время 

страны. — 2018. — № 36 (4 окт.). — С. 16-20. Проаналізовано результати 

діяльності Національного Антикорупційного бюро України (НАБУ) за 

останні три роки та бачення подальшого розвитку інституції під 

керівництвом Директора НАБУ Артема Ситника. Наведено коментарі 

міжнародних експертів за результатами аудиту НАБУ,  спонсорами якого 

стали Посольство США в Україні й Антикорупційна ініціатива 

Європейського Союзу (ЄС) Текст: https://magazine.nv.ua/journal/3264-journal-

no-36/odnazhdy-v-nabu.html 

9. Вичавка В. І. Прогалини правового регулювання діяльності 

Державної прикордонної служби України щодо боротьби з тероризмом / 

В. І. Вичавка // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. 

прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення 

пробл. злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 158-166. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34  Розглянуто питання правого 

регулювання діяльності Державної прикордонної  служби України щодо 

боротьби з тероризмом. Під час проведеного дослідження виявлено низку 

прогалин правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби 

України щодо боротьби з тероризмом на державному кордоні  та в межах 

контрольованих прикордонних районів України за сучасних умов. 

Запропоновано шляхи подолання цих прогалин.  

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.47/part_2/No.47-2.pdf
https://magazine.nv.ua/journal/3264-journal-no-36/odnazhdy-v-nabu.html
https://magazine.nv.ua/journal/3264-journal-no-36/odnazhdy-v-nabu.html


10. Вінцук В. В. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів 

Національної поліції України під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій / В. В. Вінцук, О. Ю. Цебинога // Вісн. Харків. нац. ун-ту 

внутр. справ : зб. наук. пр. – Харків, 2018. – № 4(79). – С. 76-81. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(79) Висвітлено поняття взаємодії 

оперативних та слідчих підрозділів під час розкриття, виявлення та 

розслідування злочинів. Проаналізовано основні фактори, що зумовлюють 

необхідність такої взаємодії. Визначено основні нормативно-правові акти, 

якими керуються слідчі та оперативні підрозділи для організації взаємодії. 

Сформульовано основні принципи цієї взаємодії, до яких віднесено принципи 

законності, постійного тісного контакту й обміну інформацією, 

раціональності, оптимізації заходів взаємодії. 

11. Гаврилюк Л. В.  Організаційно-правові засади вдосконалення 

діяльності уповноважених підрозділів системи МВС з питань 

запобігання і виявлення корупції  / Л. В. Гаврилюк // Наука і правоохорона. 

– 2018. – № 3. — С. 70-76. Досліджено нормативно-правову базу, якою 

регулюється діяльність уповноважених підрозділів, та визначено їх завдання 

і функції, на підставі чого зроблено висновки щодо необхідності 

забезпечення їх організаційно-функціональної незалежності шляхом усунення 

надмірного розширення дискреційних повноважень. 

12. Гавриш А. ”Фактически сегодня национальный суверенитет 

на Одессу не распространяется” / Анатолий Гавриш // Факты и 

комментарии. — 2018. — 18–24 окт. (№ 41). — С. 4. Проаналізовано вплив 

Російської Федерації на великий південний регіон України – Одеський – і 

вірогідність повторення там сценарію ”русской весны”. Зазначено, що після 

чергового замаху на активіста в Одесі, місцеві силові структури й київські 

поліцейські почали масштабне відпрацювання у місті. Наголошено, що ”в 

Росії вже на рівні Державної Думи заявляють, що в України потрібно 

відібрати ”споконвічно російську” Одесу – і відразу в місті відбуваються 

напади на проукраїнських діячів”. Подано коментарі відомих одеситі.в 



Текст: https://fakty.ua/283300-odessa-vhodit-v-sferu-interesov-rf-ozvuchen-

prognoz-po-potere-ukrainoj-vazhnogo-regiona 

13. Глуздань О. П. Методика оцінювання ефективності 

застосування підрозділів швидкого реагування державної прикордонної 

служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил) / О. П. 

Глуздань // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. Сил. — Харків, 2018. — Вип. 2 

(56). — С. 213-221. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15255-2(56). 

Розроблено методику оцінювання ефективності застосування підрозділів 

швидкого реагування Державної прикордонної служби України (ДПСУ) під 

час участі у стабілізаційних діях військ (сил), в основу якої покладено 

графоаналітичну модель оцінювання сукупного потенціалу. Методика дає 

змогу оцінити потенціальну ефективність підрозділів швидкого реагування 

ДПСУ під час участі у стабілізаційних діях військ (сил), наочно побачити 

існуючі проблемні питання та обґрунтувати напрями їх усунення. Текст: 

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18735 

14. Дем’янчук В. А. Організаційні засоби забезпечення реалізації 

державної антикорупційної політики в Україні / В. А. Дем’янчук // Вісн. 

Харків. нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Харків, 2018. – № 4(79). –     

С. 176-185. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(79) Досліджено 

методологічні засади і практичні аспекти застосування організаційних 

засобів реалізації державної антикорупційної політики в Україні. Розглянуто 

основні ознаки організаційно-правових заходів у державному управлінні, 

проаналізовано основні організаційні засоби забезпечення протидії корупції в 

публічно-владній сфері. Застосовано системний підхід до аналізу організації 

процесу реалізації антикорупційної політики як ключового функціонального 

напряму публічного адміністрування в сучасній правовій державі. 

Сформульовано пропозиції щодо подальшого реформування уповноважених 

суб’єктів протидії корупції. 

15. Дяченко В. Где после Ични? Как Украина стимулирует 

Кремль и впредь взрывать армейские склады / Виталий Дяченко // 

https://fakty.ua/283300-odessa-vhodit-v-sferu-interesov-rf-ozvuchen-prognoz-po-potere-ukrainoj-vazhnogo-regiona
https://fakty.ua/283300-odessa-vhodit-v-sferu-interesov-rf-ozvuchen-prognoz-po-potere-ukrainoj-vazhnogo-regiona
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18735


Деловая столица. — 2018. — 15 окт. (№ 42). — С. 2, 3. Подано інформацію 

про складність у проведенні розслідувань правоохоронними органами України 

вибухів на складах боєприпасів. Зі слів Генерального прокурора України Юрія 

Луценка вибухи на складах артилерійських боєприпасів під Ічнею 

Чернігівської області – це диверсійні дії з боку Російської Федерації (РФ). 

16. Дьякова О. О. Окремі причини правового нігілізму у 

правозастосовній діяльності Національної поліції України / О. О. Дьякова 

// Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Харків, 2018. –           

№ 4(79). – С. 41-50. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(79) 

Досліджено процес повсякденного тлумачення правових норм працівниками 

поліції. Обґрунтовано, що необхідність у повсякденному самостійному 

тлумаченні норм права правозастосовниками є однією з причин, що 

сприяють виникненню правового нігілізму у сфері правозастосовної 

діяльності поліції. 

17. Задорожный М. Украинская полиция пользуется всего 25 

современными лазерными радарами, позволяющими контролировать 

скорость автомобилей / Максим Задорожный // Факты и комментарии. — 

2018. — 11–17 окт. (№ 40). — С. 22. Подано інформацію щодо розпочатого 

патрульною поліцією України контролювання швидкості руху транспортних 

засобів. Зазначено, що робити це будуть за допомогою сучасних лазерних 

радарів виробництва США. Розглянуто окремі деталі нововведення. 

Наголошено, що спочатку контроль буде проводитися з профілактичною 

метою, а пізніше на порушників очікуватимуть штрафні санкції згідно з 

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

kommentarii/20181011/ 

18. Капнік О. На дорогах з’явилися радари / Олена Капнік // 

Газета по-українськи. — 2018. — 12 жовт. (№ 78). — С. 2. Йдеться про те, 

що з 8-го жовтня цього року поліція почне використовувати прилади для 

вимірювання швидкості на дорогах України. 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20181011/
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20181011/


19. Карпунцов В. В. Процесуальна компетенція органів 

прокуратури України: адміністративно-правовий аспект / Валерій 

Віталійович Карпунцов. — Київ : Логос, 2018. — 373, [1] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А787687 Викладено методологію адміністративно-

правового дослідження процесуальної природи органів прокуратури., 

акцентовано на формуванні та утвердженні сучасної адміністративно-

процесуальної компетенції прокуратури в Україні. Розглянуто процесуально-

правовий статус органів прокуратури  в судочинстві, виокремлено питання 

його реформування у зв’язку з прийняттям у 2016 р. змін до Конституції 

України. Значну увагу приділено процесуальному застосуванню компетенції 

органів прокуратури, зокрема й у сферах галузевих правовідносин. 

Висвітлено питання компетенції органів прокуратури щодо внесення до 

Верховної Ради України та Вищої ради правосуддя подань за матеріалами 

розслідування кримінальних правопорушень стосовно народних депутатів 

України та суддів. 

20. Кепич І. Компенсація від прокурора / Ірина Кепич // Юрид. газ. 

— 2018. — 25 верес. (№ 39). — С. 25. Подано інформацію, що 18.09.2018 

Верховна Рада України прийняла Закон України ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання 

прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними 

органами під час здійснення досудового розслідування”. Законом передбачено 

право держави в порядку регресу звертатися до слідчих, прокурорів за 

відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями слідчих, прокурорів. Таке 

положення оцінено як позитивне, оскільки шкода, завдана громадянам 

внаслідок незаконних дій, повинна відшкодовуватися не коштом державного 

бюджету, а саме за кошти винних осіб. Текст: http://yur-

gazeta.com/golovna/kompensaciya-vid-prokurora.html 

21. Коллер Ю. С. Місце та роль заходів примусу в діяльності 

національної поліції України / Ю. С. Коллер // Наука і правоохорона. – 

2018. – № 3. — С. 77-84. Зроблено висновок, що поліцейські заходи примусу 

http://yur-gazeta.com/golovna/kompensaciya-vid-prokurora.html
http://yur-gazeta.com/golovna/kompensaciya-vid-prokurora.html


(як спеціальні заходи адміністративного припинення, що обмежують певні 

права і свободи людини та застосовуються відповідно до закону для 

забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень) займають 

ключове місце у складі адміністративного примусу, оскільки завдяки ним 

поліція має можливість безпосередньо втручатися в конфліктні ситуації, 

припиняти небезпечні дії правопорушників, усувати причини та умови, що 

можуть призвести до тяжких наслідків, захищати належним чином права 

громадян та держави. 

22. Королева Е. Сыщики вне закона / Евгения Королева // Фокус. 

— 2018. — № 40 (5 окт.). — С. 44-47. Висвітлено ситуацію, пов’язану зі 

статусом приватних детективів в Україні. Розглянуто питання 

законодавчого регулювання приватної розшукової діяльності. Зазначено, що 

з 2012 року приватні агенції почали лобіювати ухвалення закону про 

приватну розшукову діяльність. У 2017 році Верховна Рада проголосувала за 

закон № 3726 ”Про приватну детективну (розшукову) діяльність”, який мав 

би легалізувати приватний розшук. Але документ ветував Президент, а 

Всеукраїнська асоціація приватних детективів відмовилась надалі 

розробляти законопроект. Наведено коментарі представників ВАПД, які 

вважають, що ”законопроект, який зараз знаходиться на розгляді у 

Верховній Раді, не тільки не потрібен, але й шкідливий”, він є ”нішою для 

корупційних дій”. Наголошено, що ”допоки в країні не з’явиться грамотний. 

працюючий на практиці нормативний документ, тисячі приватних 

детективів будуть знаходитись у підвішеному стані, шукаючи лазівки у 

законах, аби виконати замовлення клієнтів”. Текст: https://focus.ua/archive-

2018/408632-fokus-40-594.html 

23. Лємєнов О. ДБР: повчальна історія українського Роккі / 

Олександр Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2018. — 13-19 жовт. (№ 38). —     

С. 1, 3. Йдеться про проблему запуску Державного бюро розслідувань (ДБР). 

Проаналізовано ситуацію навколо призначення Романа Труби на посаду 

директора ДБР: результати його люстраційної перевірки та судовий позов 

https://focus.ua/archive-2018/408632-fokus-40-594.html
https://focus.ua/archive-2018/408632-fokus-40-594.html


народного депутата України Юрія Македона, який також претендував на 

керівні посади в ДБР. Зазначено, що Юрій Македон просить суд визнати дії 

зовнішньої комісії щодо допуску Романа Труби до участі в конкурсі на посаду 

директора ДБР протиправними і визнати рішення цієї ж комісії стосовно 

переможця конкурсу на посаду очільника Бюро в частині внесення до списку 

Романа Труби протиправним і скасувати його. Текст: https://dt.ua/internal/dbr-

povchalna-istoriya-ukrayinskogo-rokki-290921_.html 

24. Метельський І. Д. Працівник правоохоронного органу як 

потерпілий від злочину / І. Д. Метельський // Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності. — Харків, 2017. – 

Вип. 34. – С. 183-191. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34  

Визначено поняття потерпілого від злочину, встановлено його місце в 

межах кримінально-правових відносин та надано рекомендації щодо 

врахування інституту потерпілого  в Кримінальному кодексі України. 

Установлено значення потерпілого при виникненні та припиненні 

кримінально-правових відносин . Досліджено правовий статус потерпілого у 

межах кримінально-правових відносин. Розкрито підстави припинення 

кримінально-правових та кримінально-процесуальних відносин. Розглянуто 

працівника правоохоронного органу як потерпілого від злочину. Визначено 

коло органів, що відносяться до правоохоронних. 

25. Мовчан А. В. Актуальні проблеми впровадження в органах 

Національної поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої 

аналітикою / А. В. Мовчан // Соц.-прав. студії. – 2018. – № 1. — С. 17-22. 

Розглянуто окремі аспекти використання інформаційно-аналітичних 

програм у діяльності правоохоронних органів. Визначено, що кримінальний 

аналіз є специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності 

правоохоронних органів, який полягає у перевірці та оцінці інформації, її 

інтерпретації, встановленні зв’язків між даними,  отриманими у процесі 

виявлення, припинення та розслідування злочинів, і мають значення для 

https://dt.ua/internal/dbr-povchalna-istoriya-ukrayinskogo-rokki-290921_.html
https://dt.ua/internal/dbr-povchalna-istoriya-ukrayinskogo-rokki-290921_.html


оперативно-розшукової діяльності й кримінального провадження з метою їх 

використання правоохоронними органами та судом. Вивчення різних 

аспектів використання кримінального аналізу дозволяє визначити 

пріоритетні заходи для подальшого розвитку цього напрямку боротьби з 

кримінальними правопорушеннями. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/05.pdf 

26. Нацполіція перейде на електронні постанови по 

адмінправопорушеннях // Юрид. вісн. України. — 2018. — 14–20 верес.   

(№ 37). — С. 15. Подано інформацію, що глава Національної поліції Сергій 

Князєв доручив опрацювати перехід поліції на електронні постанови щодо 

адмінправопорушень. Зазначено, що застосування електронних постанов в 

першу чергу дасть змогу викорінити корупційну складову. Указано, що 

перевірено несення служби секторів та груп реагування патрульної поліції в 

сільській місцевості та невеликих містах. 

27. Новий випуск спецпризначенців поповнить підрозділи // 

Юрид. вісн. України. — 2018. — 14–20 верес. (№ 37). — С. 3. Подано 

інформацію, що черговий випуск спецпризначенців Корпусу Оперативно-

Раптової Дії (КОРД) отримав сертифікати про закінчення навчального 

курсу у відділі спеціальної та фізичної підготовки. Зазначено, що двадцять 

шість бійців підрозділу КОРД, які пройшли спеціальну підготовку, будуть 

нести службу в 10 областях України. Указано, що серед основних завдань 

КОРД – затримання злочинців, злочинних угруповань, звільнення заручників 

та проведення інших операцій. 

28. Однолько І. В. Взаємодія правоохоронних органів у сфері 

запобігання кримінальним правопорушенням / І. В. Однолько // Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності. — 

Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 41-51. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14628-34 Присвячено дослідженню питання взаємодії правоохоронних 

органів у сфері запобігання кримінальним правопорушенням. Розглянуто 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/05.pdf


напрями взаємодії та організаційні рівні. Здійснено спробу визначити 

поняття ”взаємодія”, а також порівняти його з поняттям 

”співробітництво” правоохоронних органів у запобіганні кримінальним 

правопорушенням із урахуванням реформування правоохоронної системи, 

законодавчих змін та сучасного стану злочинності в Україні. 

29. Палагицька Г. С. Правова природа загального виборчого 

права та його роль у становленні демократії в державі правозастосовній 

діяльності Національної поліції України / Г. С. Палагицька // Вісн. Харків. 

нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Харків, 2018. –  № 4(79). – С. 57-66. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(79) Проаналізовано правову 

природу загального виборчого права як одного з головних конституційних 

принципів виборів, розкрито його зміст та роль у становленні демократії в 

державі. Визначено вплив загального виборчого права на реалізацію 

пасивного й активного виборчого права, встановлено взаємозв’язок 

загального виборчого права та демократичних виборів шляхом проведення 

аналізу, зокрема, історичної трансформації принципу загального виборчого 

права. 

30. Свірін М. О. Протидія та запобігання національною поліцією 

незаконним заволодінням транспортними засобами (правові та 

кримінологічні аспекти) / М. О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2018. –   

№ 3. — С. 147-155. Зазначено, що ці злочини мають підвищену суспільну 

небезпеку внаслідок протиправної експлуатації джерела підвищеної 

небезпеки, яким є транспортний засіб. Кілька таких посягань, а також 

відсоток нерозкритих з них залишаються досить високими; запропоновано 

шляхи та напрями вдосконалення запобігання цьому виду злочинів. 

31. Ситник А. Артем Ситник: ”Наближаються вибори, і НАБУ, 

як незалежний антикорупційний орган, політичній еліті просто не 

потрібен” / Артем Ситник ; бесіду вела Юліана Шевчук // Голос України. — 

2018. — 19 жовт. (№ 197). — Електрон. ресурс. Подано матеріали бесіди з 

директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 



Артемом Ситником, який розповів про хід розслідування низки резонансних 

антикорупційних справ та про проблеми співробітництва зі Спеціалізованою 

антикорупційною прокуратурою (САП) і Генеральною прокуратурою (ГПУ). 

Артем Ситник висловив також думку щодо перспектив діяльності Вищого 

антикорупційного суду. Текст: http://www.golos.com.ua/article/308881 

32. Толочко Г. В. Оцінка працівниками поліції ставлення 

населення до їх діяльності / Г. В. Толочко // Наука і правоохорона. – 2018. – 

№ 3. — С. 163-168. За результатами аналізу даних моніторингового 

опитування працівників поліції у 2003–2016 рр. визначено оцінку 

працівниками поліції ставлення до них громадян. На цій основі зроблено 

висновки щодо напрямів удосконалення діяльності поліції на сучасному 

етапі, покращання співпраці з телебаченням, електронними ЗМІ, 

налагодження контактів з населенням. 

33. Торба В. Нарощення бойових можливостей / Валентин Торба // 

День. — 2018. — 18 жовт. (№ 188). — С. 5. Подано інформацію про те, що 

на Одещині відбувся польовий вихід спецпризначенців Військової служби 

правопорядку (ВСП), до яких долучилися підрозділи Південного 

територіального управління, а саме відділ спеціального призначення 

Південного територіального управління та Вінницький зональний відділ 

ВСП. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/naroshchennya-boyovyh-

mozhlyvostey 

34. Торба В. Реформувати не за трафаретом / Валентин Торба // 

День. — 2018. — 11 жовт. (№ 184). — С. 4. Подано інформацію про засідання 

круглого столу на тему ”Служба безпеки України: шляхи імплементації 

положень Закону України ”Про національну безпеку України”, який проходив 

у Києві в стінах Національної академії Служби безпеки України. Розглянуто 

питання реформування Служби безпеки України (СБУ). Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/reformuvaty-ne-za-trafaretom 

35. Тьорло О. І. Тактика проведення опитування неповнолітніх 

осіб як превентивного поліцейського заходу / О. І. Тьорло, Н. Д. Туз // 

http://www.golos.com.ua/article/308881
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/naroshchennya-boyovyh-mozhlyvostey
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/naroshchennya-boyovyh-mozhlyvostey
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/reformuvaty-ne-za-trafaretom


Соц.-прав. студії. – 2018. – № 1. — С. 50-56. Досліджено особливості 

тактики проведення опитування неповнолітніх осіб як превентивного 

поліцейського заходу, наголошено на складності проведення опитування 

неповнолітніх,  специфіці психології формування вікових та індивідуальних 

особливостей, характеру, темпераменту, навичок, звичок, виховання в сім’ї 

тощо. Дані, що характеризують особу неповнолітнього, дозволяють 

прогнозувати його поведінку під час опитування, вибирати тактично 

правильний напрямок, оцінювати достовірність показань опитуваного. 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/10.pdf 

36. Холодницький Н. Назар Холодницький: ”Що ближче до 

виборів – то більше з’являтиметься компромату, бруду” / Назар 

Холодницький ; бесіду вела Юліана Шевчук // Голос України. — 2018. —    

17 жовт. (№ 195). — Електрон. ресурс. Подано матеріали бесіди з керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром 

Холодницьким, який розповів про розслідування резонансних кримінальних 

справ та прокоментував проблему співробітництва з Національним 

антикорупційним бюро України (НАБУ) на чолі з Артемом Ситником. Назар 

Холодницький також відповів на запитання щодо можливості його участі у 

наступних виборах до Верховної Ради України (ВР України). Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/308761 

37. Циганов О. Г. Правове забезпечення надання 

адміністративних послуг правоохоронними органами України / О. Г. 

Циганов // Наука і правоохорона. – 2018. – № 3. — С. 91-98. Звернуто увагу 

на те, що законодавство у сфері надання адміністративних послуг 

правоохоронними органами належить до комплексного (міжгалузевого) 

законодавства, хоча  більшою мірою зазначена сфера й відноситься до галузі 

адміністративного права. Здійснено критичний аналіз сучасного правового 

забезпечення надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної 

діяльності України й визначено шляхи його удосконалення. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/10.pdf
http://www.golos.com.ua/article/308761


38. Швець Д. В. Гарантії професійної діяльності поліцейських / Д. 

В. Швець // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Харків, 

2018. –  № 4(79). – С. 15-26. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(79) 

Проаналізовано та узагальнено досвід організації діяльності поліції 

зарубіжних країн в аспекті визначення гарантій професійної діяльності. 

Визначено, що за сучасних умов швидкого розвитку інтеграційних процесів у 

світі та значного зближення країн у різних сферах суспільного життя 

виникає потреба в удосконаленні вітчизняної системи гарантій професійної 

діяльності поліцейських, що дасть змогу наблизити органи внутрішніх справ 

України до міжнародних та європейських стандартів. 

 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

39. Александров О. В. Політико-правові погляди Олександра 

Кониського / Олексій Александров ; [відп. ред. О. В. Кузьминець]. — Київ : 

Талком, 2018. — 245 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788345 Досліджено 

політико-правові погляди видатного громадського і культурного діяча, 

письменника, літературознавця, засновника Наукового товариства імені 

Шевченка Олександра Яковича Кониського. Проаналізовано його погляди 

щодо  права на земельну власність, у сфері кримінального та цивільного 

судочинства, судової та адвокатської діяльності, нотаріальної справи. 

Розглянуто пропозиції стосовно забезпечення демократизації діяльності 

органів влади, розвитку інститутів самоврядування. 

40. Бабешко А. О. Міжнародно-правові стандарти поводження з 

неповнолітніми, які потрапили у сферу дії кримінального провадження / 

А. О. Бабешко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. 

прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення 

проблем злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 129-141. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34  Досліджено питання сутності 

міжнародних стандартів кримінального провадження за участю 



неповнолітніх. Робиться зіставлення понять ”міжнародний стандарт” та 

”принцип” у цілому. Наголошено на необхідності закріплення на 

національному рівні основоположних принципів поводження з 

неповнолітніми. Визначено процесуальні особливості кримінального 

провадження за участю неповнолітніх осіб; внесено пропозиції, спрямовані 

на вдосконалення законодавства, а саме створення Концепції правосуддя для 

неповнолітніх. Приділено увагу аналізу міжнародних правових актів, на 

основі яких систематизовано запропоновано принципи поводження з 

неповнолітніми, які необхідно закріпити, адже вони по суті слугують 

орієнтиром для правильного застосування, а також упорядкування відносин, 

прямо не врегульованих законодавцем. 

41. Банчук О. Закон про адвокатуру : як не зруйнувати державу, 

захищаючи адвокатів / Олександр Банчук // Дзеркало тижня. — 2018.  — 

13-19 жовт. (№ 38). — С. 3. Проаналізовано проект Закону України ”Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність”, ініційований Президентом України 

і визначений ним як невідкладний. Зазначено, що документ розроблявся у 

співпраці з експертами Ради Європи (РЄ) і затверджений Радою з питань 

судової реформи (консультативно-дорадчим органом при президентові). 

Акцентовано увагу на змінах до Кримінального процесуального кодексу, 

передбачених в цьому законопроекті (ініціювання обшуків; проведення 

допиту; додаткові можливості для оскарження; доступ до державних 

реєстрів; підслідність Державному бюро розслідувань). Текст: 

https://dt.ua/internal/zakon-pro-advokaturu-290922_.html 

42. Бойко В. В. Особливості кримінологічного дослідження 

тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в 

особливо великих містах України / В. В. Бойко // Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності. — Харків, 2017. – 

Вип. 34. – С. 142-157. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34  

Проаналізовано  такі  кримінологічні  показники  тяжкої насильницької 

https://dt.ua/internal/zakon-pro-advokaturu-290922_.html


злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах 

України, як рівень, структура, динаміка, а також наведено основні 

тенденції розвитку цього виду злочинності. 

43. Голіна В. В. Запобіжний потенціал Стратегії зменшення 

можливостей вчинення злочинів / В. В. Голіна, С. С. Шрамко // Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності. — 

Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 3-14. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14628-34 Присвячено дослідженню профілактичного потенціалу 

стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Акцентовано увагу на 

питанні  перегляду традиційних підходів до запобігання злочинності та її 

проявів в Україні у зв’язку з їх низькою ефективністю. Зазначено, що 

Стратегія є складовою частиною загальнонаціонального, спеціально-

кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності, завданням 

якої є виявлення і структурування специфічних, часто типових ситуацій 

вчинення окремих видів, груп злочинів, тобто запобігання злочинів на 

мікрогеографічному рівні. 

44. Головко Б. Ю. Структура кримінального провадження та її 

значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на 

прикладі етапу закінчення досудового розслідування) / Б. Ю. Головко // 

Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Харків, 2018. – № 4(79). 

– С. 91-99. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(79) 

Охарактеризовано структуру кримінального провадження та з’ясовано її 

значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора на прикладі 

етапу закінчення досудового розслідування. Підтримано точку зору щодо 

доцільності виділення в структурі кримінального провадження стадій та їх 

етапів, процесуальних дій і процесуальних актів. Такий підхід дозволяє більш 

повно досліджувати перебіг та зміст кримінальної процесуальної діяльності 

в кожній частині. У наглядовій діяльності прокурора це дозволяє проводити 



змістовий аналіз кожної складової кримінального провадження й отриманих 

у їх рамках результатів. 

45. Гончар І. Без обмежень / Ірина Гончар // Укр. адвокат. – 2018. 

– № 7/8. — С. 8-9. Розглянуто питання захисту майнових прав осіб, які не 

мають процесуального статусу у кримінальному провадженні. 

46. Дрозд В. Г. Сутність досудового розслідування як стадії 

кримінального провадження / В. Г. Дрозд // Наука і правоохорона. – 2018. – 

№ 3. — С. 185-190. Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття 

стадії кримінального провадження та їх системи. Визначено, що 

формування сучасними науковцями досліджуваної дефініції свідчить про те, 

що більшість з них принципово не розходяться з класиками, адже вони 

практично не відійшли від усталеного визначення цього поняття, а лише 

деталізували та розширили його уявлення. 

47. Єрмак О. В. Конфіскація як засіб кримінально-правового 

реагування / Олексій Вікторович Єрмак, В. М. Куц ; М-во юстиції України, 

Акад. держ. пенітенціар. служби. — Чернігів : Лозовий В. М., 2018. — 230, 

[1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788336 Розглянуто інститут 

конфіскації в міжнародних нормативно-правових актах та кримінальному 

законодавстві держав-членів Європейського Союзу. Охарактеризовано 

сучасний стан кримінально-правової забезпеченості конфіскації в Україні, 

зокрема здійснено класифікацію різних видів конфіскації. Надано 

кримінально-правову характеристику конфіскації майна як форми 

кримінальної відповідальності, спеціальної конфіскації і конфіскації майна 

юридичних осіб. Використано кримінально-правовий склад застосування 

конфіскації, що є пізнавальною кримінально-правовою конструкцією різних 

видів конфіскації. Проведено відмежування конфіскації як покарання та 

спеціальної конфіскації від суміжних явищ. Окреслено перспективи розвитку 

інституту конфіскації. 

48. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та 

вдосконалення : зб. матеріалів VI наук.-практ. конф. : м. Бердянськ, 22–23 



берез. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ТОВ ”Бердян. ун-т менеджменту 

і бізнесу”. — Київ : Талком, 2018. — 223 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788347 Зі змісту: Кримінальна відповідальність юридичних 

осіб – порушників екологічного законодавства в Україні / В. І. Буц. – С. 95-97; 

Криминалистическая идентификация в уголовном судопроизводестве / И. Н. 

Буц. – С. 97-99; Деятельность органов прокуратуры по предотвращению 

насилия в отношении несовершеннолетних / А. С. Гарицкая. – С. 112-113; 

Проблеми кримінально-правового забезпечення територіальної цілісності 

України в сучасних умовах / О. Ю. Звонарьов. – С. 121-124; Порушення 

недоторканності житла чи іншого володіння особи; проблеми кримінальної 

відповідальності службових осіб / С. Ю. Ільченко. – С. 124-127; Можливості 

доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами злочинів, 

вчинених на території проведення АТО / О. О. Махонько. – С. 168-171; 

Загальні підходи до розроблення концепції протидії організованій 

злочинності / В. А. Пентєгов. – С. 179-182; Совершенствование 

законодательства в сфере уголовно-правовой охраны интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь / Т. А. Прудникова. – С. 185-187. 

49. Зеленяк П. А. Особливості кримінальної відповідальності за 

злочини, що посягають на життя і здоров’я дітей / П. А. Зеленяк // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 53-56. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3  Досліджено особливості 

кримінальної відповідальності за злочини проти життя і здоров’я, вчинені 

щодо дітей. Здійснено класифікацію зазначених злочинів за віковим 

розподілом дітей та тяжкістю діянь щодо них. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwiswcb8yY3eAhVRtosKHfS4BSkQFjAAegQICRAC&u

rl=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F14.pdf&usg=AOvVaw2rKzbH

MsBbt2LSngh7b3BV 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswcb8yY3eAhVRtosKHfS4BSkQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F14.pdf&usg=AOvVaw2rKzbHMsBbt2LSngh7b3BV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswcb8yY3eAhVRtosKHfS4BSkQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F14.pdf&usg=AOvVaw2rKzbHMsBbt2LSngh7b3BV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswcb8yY3eAhVRtosKHfS4BSkQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F14.pdf&usg=AOvVaw2rKzbHMsBbt2LSngh7b3BV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswcb8yY3eAhVRtosKHfS4BSkQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F14.pdf&usg=AOvVaw2rKzbHMsBbt2LSngh7b3BV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswcb8yY3eAhVRtosKHfS4BSkQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F14.pdf&usg=AOvVaw2rKzbHMsBbt2LSngh7b3BV


50. Інститут помилування в Україні та світі / [Є. Ю. Бараш та ін. ; 

за ред. Є. Ю. Бараша, М. І. Рудницьких]. — Київ : Кандиба Т. П., 2018. —  

173 с. Шифр зберігання в Бібліотеці : А787695 До монографії увійшли 

наукові доробки колективу авторів, які охоплюють історію розвитку 

інституту помилування, філософські погляди на нього, аналіз чинного 

законодавства та світовий досвід застосування помилування. 

51. Климчук В. П. Проблеми отримання процесуального статусу 

свідків фізичними особами, залученими як поняті у процесі 

кримінального судочинства (ч.7 ст. 223 КПК України) / В. П. Климчук // 

Наука і правоохорона. – 2018. – № 3. — С. 197-203. Розглянуто питання 

важливості участі понятого як процедурного механізму забезпечення 

законності під час доказування в кримінальній процесуальній діяльності. 

Проаналізовано роль понятого під час збирання, перевірки та оцінювання 

доказів у кримінальному провадження, участі понятих у кримінальному 

процесі. 

52. Ковальчук І. С. Проблемні аспекти набуття правового 

статусу Генерального прокурора України  /І. С. Ковальчук // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 145-148. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3  Висвітлено окремі 

теоретико-правові питання щодо призначення Генерального прокурора 

України з урахуванням європейських стандартів. Проаналізовано вимоги, які 

висуваються до кандидата на посаду Генерального прокурора України. 

Сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності зазначеної 

процедури. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwje3d79npDeAhXJjSwKHfSpARMQFjAAegQICBAC&

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

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F32.pdf&usg=AOvVaw3rFCW

LhtPecUuYTPJNRFer 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3d79npDeAhXJjSwKHfSpARMQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F32.pdf&usg=AOvVaw3rFCWLhtPecUuYTPJNRFer
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3d79npDeAhXJjSwKHfSpARMQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F32.pdf&usg=AOvVaw3rFCWLhtPecUuYTPJNRFer
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3d79npDeAhXJjSwKHfSpARMQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F32.pdf&usg=AOvVaw3rFCWLhtPecUuYTPJNRFer
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3d79npDeAhXJjSwKHfSpARMQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F32.pdf&usg=AOvVaw3rFCWLhtPecUuYTPJNRFer
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje3d79npDeAhXJjSwKHfSpARMQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F32.pdf&usg=AOvVaw3rFCWLhtPecUuYTPJNRFer


53. Колос О. В. Повторність злочинів у кримінальному праві 

України / Ольга Валеріївна Колос  ; [наук. ред. С. Д. Шапченко] ; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка, Ун-т держ. фіск. служби України. — Ірпінь : УДФСУ, 

2018. — 303 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А787696 Розглянуто основні 

нормативні та теоретичні проблеми кримінально-правового змісту 

повторності злочинів як однієї з форм їх множинності. На підставі 

комплексного дослідження сформульовано й обґрунтовано деякі нові 

теоретичні положення, уточнено зміст окремих понять та характеристик, 

які стосуються цієї форми множинності злочинів. Запропоновано шляхи 

вдосконалення регламентації повторності у Кримінальному кодексі України. 

54. Копча В. В. Тактика використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових 

експертиз / В. В. Копча // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 

2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 107-114. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16060-47/3 Розглянуто виявлення, закріплення і вилучення доказів шляхом 

надання слідчому консультативної допомоги під час проведення певної 

процесуальної дії, що зазначається в письмовому протоколі. Акцентовано 

увагу на отриманні та дослідженні доказів за допомогою судових експертиз, 

які є комплексом взаємопов’язаних дій слідчого, спеціаліста, експерта. 

Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwiNuIHumJDeAhXE3iwKHZ4_BhAQFjAAegQICRAB

&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F2015060965359%2Fpravo%2Ftakti

ka_vikoristannya_spetsialnih_znan_kriminalnomu_sudochinstvi_priznachennya_p

rovedennya_sudovih_ekspertiz&usg=AOvVaw0lDL2R1cTGbcupfqiv3jD7 

55. Кревсун О. М. Прогресивна система виконання покарання / 

Олег Миколайович  Кревсун ; [за заг. ред. Є. Ю. Бараша]. — Київ: Кандиба Т. 

П., 2017. — 135 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А787694 Досліджено 

теоретичні та практичні питання функціонування прогресивної системи 

виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк у виправних 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNuIHumJDeAhXE3iwKHZ4_BhAQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F2015060965359%2Fpravo%2Ftaktika_vikoristannya_spetsialnih_znan_kriminalnomu_sudochinstvi_priznachennya_provedennya_sudovih_ekspertiz&usg=AOvVaw0lDL2R1cTGbcupfqiv3jD7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNuIHumJDeAhXE3iwKHZ4_BhAQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F2015060965359%2Fpravo%2Ftaktika_vikoristannya_spetsialnih_znan_kriminalnomu_sudochinstvi_priznachennya_provedennya_sudovih_ekspertiz&usg=AOvVaw0lDL2R1cTGbcupfqiv3jD7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNuIHumJDeAhXE3iwKHZ4_BhAQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F2015060965359%2Fpravo%2Ftaktika_vikoristannya_spetsialnih_znan_kriminalnomu_sudochinstvi_priznachennya_provedennya_sudovih_ekspertiz&usg=AOvVaw0lDL2R1cTGbcupfqiv3jD7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNuIHumJDeAhXE3iwKHZ4_BhAQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F2015060965359%2Fpravo%2Ftaktika_vikoristannya_spetsialnih_znan_kriminalnomu_sudochinstvi_priznachennya_provedennya_sudovih_ekspertiz&usg=AOvVaw0lDL2R1cTGbcupfqiv3jD7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNuIHumJDeAhXE3iwKHZ4_BhAQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F2015060965359%2Fpravo%2Ftaktika_vikoristannya_spetsialnih_znan_kriminalnomu_sudochinstvi_priznachennya_provedennya_sudovih_ekspertiz&usg=AOvVaw0lDL2R1cTGbcupfqiv3jD7


колоніях. Вагомого значення монографії придає й те, що в ній вдало з 

професійної точки зору виокремлено цілу низку суперечностей, що 

виникають у процесі застосування до засуджених субінститутів 

прогресивної системи виконання покарання у вигляді позбавлення волі на 

певний строк. 

56. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона моральності 

неповнолітніх: порівнял.-прав. дослідж. / Віталій Володимирович Кузнецов, 

Н. О. Семчук, В. Д. Чабанюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т упр. держ. 

охорони України. — Київ : Кандиба Т. П., 2017. — 276 с.  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А787693  Розглянуто історичні та порівняльно-правові аспекти 

регламентації відповідальності за злочини проти моральності 

неповнолітніх. Досліджено основні термінологічні та змістові аспекти 

визначення моральності неповнолітніх, зміст об’єктивних та суб’єктивних 

ознак злочинів проти моральності неповнолітніх за кримінальним правом 

України та окремих зарубіжних країн. На підставі проведеного аналізу 

сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та 

практики його застосування. 

57. Кулакова Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, що 

посягають на культурну спадщину в Україні / Н. В. Кулакова // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 62-65. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3 Викладено кримінологічну 

характеристику злочинів, що посягають на культурну спадщину в Україні. 

Проаналізовано законодавство, яким передбачається та гарантується 

охорона культурної спадщини. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwjGldvDzY3eAhVLlIsKHbDTB5MQFjAAegQICRAC

&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F16.pdf&usg=AOvVaw0IKMu

PQB73y0mf4RcdbdTW 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGldvDzY3eAhVLlIsKHbDTB5MQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F16.pdf&usg=AOvVaw0IKMuPQB73y0mf4RcdbdTW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGldvDzY3eAhVLlIsKHbDTB5MQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F16.pdf&usg=AOvVaw0IKMuPQB73y0mf4RcdbdTW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGldvDzY3eAhVLlIsKHbDTB5MQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F16.pdf&usg=AOvVaw0IKMuPQB73y0mf4RcdbdTW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGldvDzY3eAhVLlIsKHbDTB5MQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F16.pdf&usg=AOvVaw0IKMuPQB73y0mf4RcdbdTW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGldvDzY3eAhVLlIsKHbDTB5MQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F16.pdf&usg=AOvVaw0IKMuPQB73y0mf4RcdbdTW


58. Кулик О. Г. Засудження та покарання осіб, що вчинили 

злочини в Україні: сучасні тенденції / О. Г. Кулик, І. В. Наумова // Наука і 

правоохорона. – 2018. – № 3. — С. 118-125. Охарактеризовано практику 

призначення судами України позбавлення волі, встановлено, на які строки 

цей вид покарання призначається частіше. Визначено тенденції практики 

звільнення засуджених осіб від відбування покарання з випробуванням як 

основного виду звільнення від відбування покарання. 

59. Лапкін А. В. Роль прокурора на початковому етапі 

кримінального провадження / А. В. Лапкіна // Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності. — Харків, 2017. – 

Вип. 34. – С. 91-101. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34  

Визначено роль прокурора на початковому етапі кримінального 

провадження . Сформульовано поняття початкового етапу кримінального 

провадження. Обгрунтовано, що нижня межа цього етапу визначається 

надходженням інформації про кримінальне правопорушення, а верхня – 

повідомленням особі про підозру. Визначено завдання прокурора на 

початковому етапі кримінального провадження, які полягають у початку 

досудового розслідування за наявності інформації про кримінальне 

правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення та 

особи, яка його вчинила, з метою притягнення її до кримінальної 

відповідальності.  

60. Левченко К. Б. До проблеми вдосконалення законодавчого 

забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству / К. Б. 

Левченко, М. М. Легенька // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ : зб. наук. 

пр. – Харків, 2018. – № 4(79). – С. 117-125. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14511-4(79) Обґрунтовано актуальність удосконалення законодавчого 

забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. Розкрито 

перспективи впровадження ухваленого Верховною Радою України закону 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству». Охарактеризовано 



форми домашнього насильства і суб’єктів запобігання та протидії 

домашньому насильству. Проаналізовано види адміністративної 

відповідальності за правопорушення, пов’язані з домашнім насильством. 

61. Марчук А. Кому і чим заважає відповідальність за незаконне 

збагачення / Антон Марчук, Микола Хавронюк // Дзеркало тижня. — 2018. 

— 13-19 жовт. (№ 38). — С. 3. Йдеться про відповідальність за незаконне 

збагачення згідно з положенням Кримінального кодексу України (КК 

України). Зазначено, що за законодавством незаконним збагаченням 

вважається набуття особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному 

розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так 

само передача нею таких активів будь-якій іншій особі. Висвітлено 

практику деяких зарубіжних держав у сфері боротьби з незаконним 

збагаченням. Проаналізовано зареєстрований у Верховній Раді України (ВР 

України) законопроект щодо внесення змін до відповідної статті КК. На 

думку авторів законопроекту, розпочати кримінальне провадження за 

незаконне збагачення правоохоронці повинні лише на підставі висновку 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яким буде 

встановлена наявність ознак незаконного збагачення у декларації 

конкретного посадовця. Текст: https://dt.ua/internal/komu-i-chim-zavazhaye-

vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagachennya-290920_.html 

62. Мозоль С. А. Міжнародно-правовий аспект забезпечення 

кримінологічної безпеки / С. А. Мозоль // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. 

справ : зб. наук. пр. – Харків, 2018. – № 4(79). – С. 125-135. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(79) Досліджено міжнародно-правовий 

аспект забезпечення кримінологічної безпеки. Розмірковуючи про державну 

кримінальну політику як логічне продовження загальної політики 

кримінологічної безпеки, зроблено висновок про нерозривність зв’язку 

світового правопорядку та безпеки як окремої держави, так і цивілізації в 

https://dt.ua/internal/komu-i-chim-zavazhaye-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagachennya-290920_.html
https://dt.ua/internal/komu-i-chim-zavazhaye-vidpovidalnist-za-nezakonne-zbagachennya-290920_.html


цілому. У зв’язку з цим міжнародне поліцейське співробітництво розглянуто 

як напрям державної політики у сфері боротьби зі злочинністю. 

63. Назаров І. В. Теоретичні засади відповідальності прокурорів / 

І. В. Назаров, М. О. Сурженко //  Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: 

Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 149-152. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16060-47/3  Проаналізовано загальні засади юридичної  відповідальності і 

можливості їх застосування для виокремлення специфіки і особливостей 

службової відповідальності працівників прокуратури, наукові погляди з 

вказаної проблематики, новели вітчизняного законодавства, законопроекти 

та зарубіжна практика вирішення питання відповідальності прокурорів. 

Окреслено ознаки юридичної відповідальності прокурорів, ознаки 

дисциплінарної відповідальності прокурорів, специфіки відповідальності 

керівників органів прокуратури. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwjFv9jGoJDeAhXKiSwKHa4JDj0QFjAAegQICRAC&u

rl=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F33.pdf&usg=AOvVaw1HczS1

waxKgz-sqxdgNnwl 

64. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI 

столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : 19–20 січ. 2018 р., м. Одеса / 

Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин, Півд. 

регіон. центр НАПрН України. — Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2018. —    

92 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788341 Зі змісту: Організаційні 

засади функціонування спеціальної антикорупційної прокуратури / І. Ю. А. 

Вакуляк. – С. 27-31; Проблеми відмежування контрабанди від суміжних 

злочинів /А. Л. Сінкевич. – С. 39-46; Віктимологічні заходи запобігання 

бандитизму / К. С. Радіонова. – С. 85-88. 

65. Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинності у сфері інтелектуальної власності / Олег Володимирович 

Новіков ; за заг. ред. Б. М. Гловкіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFv9jGoJDeAhXKiSwKHa4JDj0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F33.pdf&usg=AOvVaw1HczS1waxKgz-sqxdgNnwl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFv9jGoJDeAhXKiSwKHa4JDj0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F33.pdf&usg=AOvVaw1HczS1waxKgz-sqxdgNnwl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFv9jGoJDeAhXKiSwKHa4JDj0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F33.pdf&usg=AOvVaw1HczS1waxKgz-sqxdgNnwl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFv9jGoJDeAhXKiSwKHa4JDj0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F33.pdf&usg=AOvVaw1HczS1waxKgz-sqxdgNnwl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFv9jGoJDeAhXKiSwKHa4JDj0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F33.pdf&usg=AOvVaw1HczS1waxKgz-sqxdgNnwl


ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2018. — 179, [1] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А787701 Досліджено злочинність у сфері 

інтелектуальної власності, її кримінологічну природу. Акцентовано на 

вирішенні комплексу теоретичних і прикладних проблем, пов’язаних із 

детермінацією та запобіганням цьому негативному соціальному явищу. 

Надано визначення злочинності у сфері інтелектуальної власності, 

з’ясовано її характерні ознаки, визначено місце у структурі злочинності. На 

підставі аналізу кількісних та якісних показників визначено тенденції 

розвитку цієї злочинності, а також рівень її латентності. 

66. Нуруллаєв І. С. Особливості універсально-правового 

механізму міжнародного співробітництва в боротьбі з окремими видами 

злочинів (на прикладі корупції) / І. С. Нуруллаєв // Вісн. Нац. техн. ун-ту 

України ”Київ. політехн. ін.-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. 

– Київ, 2017. –  № 1/2 (33/34). - С. 230-237. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16898-1/2(33/34) Присвячено дослідженню особливостей міжнародного 

співробітництва в боротьбі зі злочинністю на універсальному рівні на 

прикладі боротьби з корупцією. Зазначено, що міжнародне співробітництво 

в боротьбі з корупцією демонструє зразок сучасної універсальної моделі 

міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю та окремими її 

видами. Водночас звернено увагу на важливість досягнення принаймні 

мінімального рівня взаємодії всіх форм міжнародного співробітництва в 

боротьбі зі злочинністю.  

67. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, у кримінальному 

провадженні України / В. І. Галаган, М. Й. Кулик, Н. С. Моргун, Ю. В. 

Терещенко. — Київ : [б. в.], 2018. — 112 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788338 Розглянуто актуальні теоретичні та практичні 

питання щодо процесуального порядку й тактики огляду трупа, пов’язаного 

з ексгумацією. Проаналізовано нормативно-правове регулювання цієї 

процесуальної дії, визначено особливості підготовчого, робочого, заключного 



етапів її проведення, запропоновано низку змін до чинного кримінального 

процесуального законодавства України. 

68. Пастернак В. В. Правові аспекти реалізації права на судовий 

захист органів публічного управління в умовах децентралізації / В. В. 

Пастернак // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 47, 

т. 3. – С. 153-156. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3 

Розглянуто організаційно-правові засади реалізації права органів публічного 

управління на судовий захист в умовах реформи правосуддя. Проаналізовано 

нормативно-правове регулювання представництва органів влади та 

місцевого самоврядування в судах, в умовах здійснення такого 

представництва виключно органами прокуратури та адвокатури. На основі 

проведеного дослідження окреслено коло проблемних питань, які 

потребуватимуть правового врегулювання. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwim0LSQopDeAhVDBSwKHXz9B_AQFjAAegQICRA

C&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F34.pdf&usg=AOvVaw2uwBF4

3LkuV0zywnuSt8lN 

69. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про 

кримінальну відповідальність / Олександр Олександрович Пащенко ; М-во 

освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослав Мудрого. — Харків : 

Юрайт, 2018. — 445 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А787683 Досліджено 

проблему соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність. 

Проаналізовано підходи до її вирішення в науці кримінального права. Окремо 

розглянуто співвідношення понять «соціальна обумовленість» і 

«криміналізація». Запропоновано систему обставин, за допомогою яких має 

визначатися соціальна обумовленість кримінально-правових норм різних 

видів. 

70. Половніков В. В. Характеристика кримінального аналізу з 

урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim0LSQopDeAhVDBSwKHXz9B_AQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F34.pdf&usg=AOvVaw2uwBF43LkuV0zywnuSt8lN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim0LSQopDeAhVDBSwKHXz9B_AQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F34.pdf&usg=AOvVaw2uwBF43LkuV0zywnuSt8lN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim0LSQopDeAhVDBSwKHXz9B_AQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F34.pdf&usg=AOvVaw2uwBF43LkuV0zywnuSt8lN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim0LSQopDeAhVDBSwKHXz9B_AQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F34.pdf&usg=AOvVaw2uwBF43LkuV0zywnuSt8lN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim0LSQopDeAhVDBSwKHXz9B_AQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F34.pdf&usg=AOvVaw2uwBF43LkuV0zywnuSt8lN


діяльності Державної прикордонної служби України / В. В. Половніков // 

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук 

України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. 

злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 28-40. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14628-34 Охарактеризовано поняття і види кримінального 

аналізу, сутність оперативного і стратегічного кримінального аналізу з 

урахуванням практики їх використання в оперативно-розшуковій діяльності 

Державної прикордонної служби України. Наголошено на тому, що 

кримінальний аналіз передбачає застосування системи методів логіки, 

інформаційного пошуку й використання наявних інформаційних баз даних із 

метою  виявлення та встановлення внутрішніх закономірностей у зв’язках 

між об’єктами і подіями у сфері протиправної діяльності для їх візуалізації 

з використанням різних видів програмного аналітичного забезпечення ІВМі2: 

Analyst’s Notebook, iBase та інших загальнодоступних комп’ютерних 

програм. 

71. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у 

виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах / 

Михайло Сергійович Пузирьов ; М-во юстиції України, Акад. держ. 

пенітенціар. служби. — Київ : Дакор, 2018. — 513 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788328 Наведено теоретичне узагальнення проблем виконання 

покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних країнах у 

порівнянні з Україною. Здійснено порівняльний аналіз виконання покарання у 

вигляді позбавлення волі на певний строк у державах романо-германської 

(Федеративній Республіці Німеччина, Франції, Швейцарії), англо-

американської (Англії та Уельсі, Сполучених Штатах Америки, Канаді), 

скандинавської (Норвегії, Швеції, Фінляндії) правових сімей та Україні. 

72. Родіонова Т. В. Місце вчинення тривалих злочинів / Т. В. 

Родіонова // Наука і правоохорона. –  2018. – № 3. — С. 156-162. 

Встановлено, що в науці кримінального права дотепер немає якісного та 

уніфікованого розуміння юридичної природи таких діянь і їх видів. 



Сформовано науково обгрунтований і практично прийнятний підхід щодо 

встановлення місця вчинення тривалих злочинів на підставі розкриття їх 

юридичної природи. 

73. Севрюков В. В. Нормативно-правове регулювання інституту 

пробації в Україні / В. В. Севрюков, Л. О. Петровська // Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності. — Харків, 2017. – 

Вип. 34. – С. 76-90. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34  

Досліджено нормативно-правові акти, які регулюють інститут пробації в 

країні, а також детально розглянуто види та мету пробації за 

національним законодавством. Звернено увагу на особливості пробації щодо 

неповнолітніх. Наведено низку норм Кримінального, Кримінально-

процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів, до яких було внесено 

зміни. Виявлено проблемні питання та недосконалості нормативно-

правового регулювання пробацій, а саме протиріччя між Законом України 

”Про пробацію” та нормами Кримінального процесуального кодексу України 

й запропоновані шляхи їх вирішення.  

74. Сілко В. В. Предмет злочинного посягання як елемент 

криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину / 

В. В. Сілко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. 

прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення 

пробл. злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 192-210. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34  Присвячено дослідженню 

криміналістичної характеристики предмета злочинного посягання у 

методиці розслідування незаконного видобування бурштину. Проаналізовано 

взаємозв’язок предмета злочинного посягання з місцем вчинення злочину. 

Запропоновано проект законодавчого визначення бурштину та класифікацію 

останнього. Проаналізовано та розкрито значення арготизмів щодо 

предмета злочинного посягання. Подано переклад слова ”бурштин” на 

іноземні мови. Визначено систему ідентифікаційних ознак бурштину. 



75. Ступник Я. В. Механізм протидії злочинності як комплексна 

система соціально-правової реакції суспільства на злочинні явища /Я. В. 

Ступник // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 47,   

т. 3. – С. 90-94. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3  На основі 

аналізу окремих специфічних рис застосування системного підходу в 

кримінологічних дослідженнях та формулювання відповідного визначення 

розглянуто системні властивості діяльності з протидії злочинності. 

Проаналізовано основні елементи механізму протидії  злочинності та 

сформульовано на цій основі його поняття, а також визначено відмінності 

від суміжних категорій. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwiBxsi-

kJDeAhWThaYKHSF7DVQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visn

yk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F21.pdf&usg=AOvVaw2zjhver

map4due7xPINTHS 

76. Тахтаров М. П. Поліваріативність як ознака підготовчого 

провадження у кримінальному процесі України /М. П. Тахтаров // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 120-125. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3 Розглянуто таку суттєву 

ознаку підготовчого провадження як поліваріативність. Доведено, що 

підготовче провадження є частиною кримінального процесу, входить до 

полістадійного  провадження в суді першої інстанції. Це провадження, 

внаслідок розвитку процесуальної форми набуло ознаки поліваріантності, 

яка виявляється в тому, що відповідно до норм Кримінально процесуального 

кодексу України на цій стадії поряд із вирішенням завдань, пов’язаних з 

організацією в суді першої інстанції, вирішуються й інші завдання завдяки 

тому, що структура цього провадження включає в себе інші провадження, 

які спрямовані на спрощення процесуальної форми.  Текст: 

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

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxsi-kJDeAhWThaYKHSF7DVQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F21.pdf&usg=AOvVaw2zjhvermap4due7xPINTHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxsi-kJDeAhWThaYKHSF7DVQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F21.pdf&usg=AOvVaw2zjhvermap4due7xPINTHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxsi-kJDeAhWThaYKHSF7DVQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F21.pdf&usg=AOvVaw2zjhvermap4due7xPINTHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxsi-kJDeAhWThaYKHSF7DVQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F21.pdf&usg=AOvVaw2zjhvermap4due7xPINTHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxsi-kJDeAhWThaYKHSF7DVQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F21.pdf&usg=AOvVaw2zjhvermap4due7xPINTHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxsi-kJDeAhWThaYKHSF7DVQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F21.pdf&usg=AOvVaw2zjhvermap4due7xPINTHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6uYqGm5DeAhXCECwKHZL-CCgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F26.pdf&usg=AOvVaw3zUl9gVn2HuJcKbWhuBTHo


a&uact=8&ved=2ahUKEwj6uYqGm5DeAhXCECwKHZL-

CCgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F26.pdf&usg=AOvVaw3zUl9g

Vn2HuJcKbWhuBTHo 

77. Тельпіс М. В. Теоретичні засади класифікації знарядь і 

засобів вчинення злочину /М. В. Тельпіс // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 

Серія: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 95-100. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-47/3 Досліджено теоретичні засади класифікації 

знарядь та засобів вчинення злочину. Проаналізовано класифікаційні 

критерії  та відомі науці класифікації кримінального права знарядь та 

засобів вчинення злочину. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwjpq-

Pvl5DeAhWqiaYKHbqjDKUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vis

nyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F22.pdf&usg=AOvVaw1KO9T

pc-zfyP0Fzi_gyFno 

78. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та 

свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій / Н. 

О. Гольдберг, С. М. Бортник, М. В. Стащак та ін. ; під заг ред. С. Р. Тагієва, 

В. В. Шендрика. — Чернігів : Десна Поліграф, 2017. — 335 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А788331 Ця монографія - одна із перших у 

вітчизняній юридичній науці праць, в якій розроблено сучасні теоретико-

правові та організаційні засади забезпечення конституційних прав і свобод 

громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Проаналізовано 

та охарактеризовано науковий генезис забезпечення конституційних прав і 

свобод громадян при проведенні таких дій. Узагальнено міжнародний досвід 

у цій сфері. 

79. Фесан М. В. Шляхи удосконалення діяльності кримінально-

виконавчої інспекції щодо осіб звільнених від відбування покарання / М. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6uYqGm5DeAhXCECwKHZL-CCgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F26.pdf&usg=AOvVaw3zUl9gVn2HuJcKbWhuBTHo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6uYqGm5DeAhXCECwKHZL-CCgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F26.pdf&usg=AOvVaw3zUl9gVn2HuJcKbWhuBTHo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6uYqGm5DeAhXCECwKHZL-CCgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F26.pdf&usg=AOvVaw3zUl9gVn2HuJcKbWhuBTHo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6uYqGm5DeAhXCECwKHZL-CCgQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F26.pdf&usg=AOvVaw3zUl9gVn2HuJcKbWhuBTHo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpq-Pvl5DeAhWqiaYKHbqjDKUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F22.pdf&usg=AOvVaw1KO9Tpc-zfyP0Fzi_gyFno
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpq-Pvl5DeAhWqiaYKHbqjDKUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F22.pdf&usg=AOvVaw1KO9Tpc-zfyP0Fzi_gyFno
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpq-Pvl5DeAhWqiaYKHbqjDKUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F22.pdf&usg=AOvVaw1KO9Tpc-zfyP0Fzi_gyFno
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpq-Pvl5DeAhWqiaYKHbqjDKUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F22.pdf&usg=AOvVaw1KO9Tpc-zfyP0Fzi_gyFno
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpq-Pvl5DeAhWqiaYKHbqjDKUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F22.pdf&usg=AOvVaw1KO9Tpc-zfyP0Fzi_gyFno
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpq-Pvl5DeAhWqiaYKHbqjDKUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F22.pdf&usg=AOvVaw1KO9Tpc-zfyP0Fzi_gyFno


В. Фесан // Молодий вчений. – 2018. – № 5, ч. 2. — С. 264-268. Обґрунтовано 

необхідність упровадження в діяльність кримінально-виконавчої інспекції 

пробаційних форм. Здійснено аналіз взаємодії кримінально-виконавчої 

інспекції з державними і недержавними органами та організаціями щодо 

виконання покарань. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/65.pdf 

80. Філіппов С. О. Транскордонність: кримінологічний вибір / С. 

О. Філіпов // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. 

прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення 

пробл. злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 52-62. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34 Представлено осмислення 

транскордонності як кримінологічного значущого явища. Зокрема, визначено 

особливості транскордонності, що детермінують її кримінологічне 

значення. Розглянуто базові характеристики цього явища: форми реалізації, 

специфіку розвитку, вплив на злочинність. Показано зв’язок між 

транскордонністю і глобалізацією, соціодинамікою держав, а також 

особливостями реалізації функції кордонів (бар’єрної, контактної та 

фільтраційної). Зроблено висновок про те, що активізація транскордонних 

злочинних проявів запускається за наявності системи причин і умов 

транскордонної злочинності, одним із найважливіших з яких є прояв 

асиметрії між державами. 

81. Фоменко М. В. Кримінально-правова характеристика 

перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних 

партій, громадських організацій (ст. 170 КК України) / М. В. Фоменко; [за 

заг. ред. О. М. Литвинова] ; Кримінол. асоц. України. — Харків : Константа, 

2018. — 227 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А787698 Розглянуто 

теоретично та практично важливі питання застосування норм, 

передбачених ст. 170 КК України. Надано комплексну кримінальне правову 

характеристику перешкоджанню законній діяльності професійних спілок, 

політичних партій. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/65.pdf


82. Цуцкірідзе М. С. Генеза засади змагальності в кримінальній 

процесуальній діяльності слідчого  / М. С. Цуцкірідзе  // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 129-132. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3 Розглянуто питання щодо 

генези змагальності в кримінальній процесуальній діяльності слідчого. 

Зроблено висновок про поступове розширення впливу засади змагальності на 

зміст кримінальної процесуальної діяльності слідчого. Обгрунтовано, що 

теоретичні положення щодо засад змагальності в досудовому розслідуванні 

є методологічною основою для наукових досліджень процесуальної 

діяльності слідчого. Текст: 

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

a&uact=8&ved=2ahUKEwjTlIDYnZDeAhULhSwKHdSoAscQFjAAegQICRAC

&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F28.pdf&usg=AOvVaw0qboXE

qkgKRWT9J9hIO53d 

83. Шепетько С. А. Напрями удосконалення нормативно-

правового забезпечення координації та взаємодії у сфері боротьби з 

організованою злочинністю / С. А. Шепетько, О. А. Клименко // Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності. — 

Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 15-27. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14628-34 Висвітлено актуальні питання координації та взаємодії у сфері 

боротьби з організованою злочинністю. Проаналізовано співвідношення 

понять ”координація” та ”взаємодія”. Сформульовано пропозиції та 

рекомендації щодо визначення організаційно-правових заходів з метою 

підвищення ефективності координації зусиль у боротьбі з організованою 

злочинністю та організації взаємодії спеціальних підрозділів із державними 

органами, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.  

84. Шило О. Компетенція слідчого судді в кримінальному 

провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTlIDYnZDeAhULhSwKHdSoAscQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F28.pdf&usg=AOvVaw0qboXEqkgKRWT9J9hIO53d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTlIDYnZDeAhULhSwKHdSoAscQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F28.pdf&usg=AOvVaw0qboXEqkgKRWT9J9hIO53d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTlIDYnZDeAhULhSwKHdSoAscQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F28.pdf&usg=AOvVaw0qboXEqkgKRWT9J9hIO53d
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законодавства / Ольга Шило // Право України. – 2018. – № 3. — С. 79-91. 

Виконано наукові завдання щодо з’ясування сутності категорії 

”компетенція”, її структурних компонентів та їх кореляційних зв’язків; 

встановлення тенденцій розвитку кримінального процесуального 

законодавства України в сегменті, що регулює компетенцію слідчого судді 

під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, та їх оцінки з 

позиції відповідності сутності його процесуальної функції. На підставі 

аналізу чинного кримінального процесуального законодавства України 

констатовано тенденцію до постійного розширення предмета відання 

слідчого судді. Підсумовано, що розширення меж судово-контрольної 

діяльності має здійснюватися з урахуванням чітких критеріїв, які дадуть 

змогу оптимально їх визначити. 
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