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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Андрєєв Д. В. Організаційні принципи участі інформаційних 

служб МВС у процесах деокупації окремих регіонів України / Д. В. 

Андрєєв, В. П. Булаєв // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2018. – № 2. — 

С. 203-211. Досліджено організаційну спроможність інформаційних служб 

системи Міністерства внутрішніх справ України щодо здійснення 

інформаційно-комунікаційного супроводу процесів деокупації, необхідність 

яких постає як одна з актуальних тем сучасної вітчизняної політичної 

дійсності. Текст: 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/865/873 

2. Андрійчук М. Т. Взаємодія мас-медіа та органів державної 

влади : навч. посіб. / Микола Тарасович Андрійчук, Тетяна Сергіївна 

Андрійчук ; [відп. ред. О. В. Тріщук] ; М-во освіти і науки України, Нац. 

техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського”. – Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. – 114 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А790609. 

Викладено загальні засади налагодження взаємодії мас-медіа та органів 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/865/873


державної влади. Розглянуто діяльність органів державної влади, 

акредитацію журналістів, доступ до публічної інформації. Приділено увагу 

спицифіці взаємодії мас-медіа з органами державної влади: Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, 

судами, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, 

правоохоронними органами та органами, що забезпечують оборону 

держави. 

3. Андрушко О. Проблеми протидії диверсійно-розвідувальним 

групам підрозділами Державної прикордонної служби України на 

кордоні та в зоні проведення антитерористичної операції / О. Андрушко 

// Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія : Військ. 

та техн. науки. – Хмельницький, 2017. –  № 3(73). – С. 19-29. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14788-3(73) Проведено аналіз протидії 

диверсійно-розвідувальним групам підрозділами ДПСУ в умовах новітніх 

підходів до охорони державного кордону. 

4. Баганець О. Порушення прав громадян у рамках незаконного 

тримання під вартою, обшуків, арешту майна, прослуховування та 

інших слідчих (розшукових) дій / Олексій Баганець // Юрид. вісн. України. 

— 2018. — 5 – 11 жовт. (№ 40). — С. 6. Зазначено, що про критичний стан 

дотримання конституційних прав і свобод громадян може свідчити 

практика дотримання прокурорами та слідчими вимог ст. 214 КПК України 

щодо обов’язкового внесення заяв і повідомлень про злочини до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Із вивчених статистичних даних 

Генеральної прокуратури України стало відомо, що упродовж 2017 року 

саме прокурорами виявлено та внесено до ЄРДР відомості про 6 439 

вчинених кримінальних правопорушень, раніше не облікованих, що втричі 

більше, ніж у попередні роки (2016 р.  – 3 250,  2015 р. – 2 708), з числа 

фактично укритих від обліку кримінальних правопорушень до суду 

направлено 478 обвинувальних актів (у 2016 році – 175). 



5. Барановський О. В. Історико-правовий аналіз становлення та 

розвитку системи управління та організаційно-штатного забезпечення 

діяльності міліції незалежної України / О. В. Барановський // Прикарпат. 

юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 1. – С. 3-10. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-6/1(21). Здійснено історико-

правовий аналіз основних етапів становлення та розвитку системи 

управління, організаційно-штатної структури органів міліції України. 

Визначено напрями та послідовність розбудови, запровадження нових засад 

їхньої організації й діяльності як правоохоронного органу незалежної 

держави. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/3.pdf 

6. Басараб О. Т. Перспективи розвитку законодавства, що 

регулює оперативно-службова діяльність Державної прикордонної 

служби України / О. Т. Басараб // Право і сусп-во. - 2018. - № 3. — С. 3-8. 

Розглянуто перспективи розвитку законодавства, що регулює ОСД ДПСУ у 

контексті багатоаспектних загальнотеоретичних проблем. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/3.pdf 

7. Білецький В. О. Аналіз повноважень оперативно-розшукових 

підрозділів Державної прикордонної служби України / В. О. Білецький 

// Приват. та публіч. право. – 2018. – № 2. — С. 94-97. Проаналізовано 

нормативно-правові акти, у яких визначено повноваження оперативно-

розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. Текст: 

http://www.pp-law.in.ua/archive/2_2018/22.pdf 

8. Бондаренко В. А. Поняття контрольно-дозвільної функції 

відділу організації реєстраційно-екземенаційної роботи сервісних центрів 

МВС / В. А. Бондаренко, Н. О. Пустова // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту 

внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 105-115. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) Досліджено контрольно- дозвільну 

функцію відділу організації реєстраційно-екзаменаційної  роботи 

територіальних сервісних центів МВС у контексті забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Використовуючи методологію системного аналізу, 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/3.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/3.pdf
http://www.pp-law.in.ua/archive/2_2018/22.pdf


розглянуто контрольні та дозвільні функції екзаменаційних підрозділів і 

сутність контрольно-дозвільної діяльності у контексті досвіду 

Європейського Союзу у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/15.pdf 

9. Бондаренко О. Г. Схема гіпотез та логіка дослідження 

проблем державного регулювання процесів протидії поширенню 

корупції у правоохоронних та військових інституціях / О. Г. Бондаренко, 

С. В. Бєлай // Вісн. Нац. ун-ту цивіл. захисту України. Серія : Держ. упр.  : зб. 

наук. пр. – Харків, 2018. – Вип. 1(8). – С. 13-21.– Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17861-1(8) Обгрунтовано актуальність, запропоновано схему 

гіпотез та логіку дослідження проблем державного регулювання процесів 

протидії поширенню корупції у правоохоронних та військових інституціях. 

Текст: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6905/1/4.pdf 

10. Бортник С. М. Проблеми правового регулювання робочого 

часу поліцейських / С. М. Бортник // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – 

Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 1. – С. 127-131. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-6/1(21) На основі аналізу норм чинного законодавства 

України та наукових поглядів учених визначено та розглянуто проблеми 

правового регулювання робочого часу поліцейських. Відзначено, що стосовно 

поліцейських чинне національне законодавство взагалі не використовує 

категорію ”робочий час”, замінюючи її іншою – ”службовий час”, що треба 

розцінювати як один із найбільших недоліків правового регулювання цього 

інституту. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/30.pdf 

11. Брусенський О. Пілотів для французьких вертольотів 

готуватимуть у Кременчуку / Олександр Брусенський // Демократ. Україна. 

— 2018. — 5 жовт. (№ 40). — С. 8. Йдеться про робочу поїздку міністра 

внутрішніх справ України Арсена Авакова до Кременчука, де він відвідав 

Кременчуцький льотний коледж, в якому будуть навчати майбутніх пілотів 

для французьких вертольотів Airbus Helicopters. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/15.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6905/1/4.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/30.pdf


12. Вергеліс О. То не та ”Сім’я”, панове з НАЗК / Олег Вергеліс 

// Дзеркало тижня. — 2018. — 20-26 жовт. (№ 39). — С. 2. Йдеться про 

припис, винесений Національним агентством з питань запобігання корупції 

(НАЗК) міністрові культури України Євгену Нищуку, який нібито ”не 

запобіг” конфлікту інтересів у діяльності художнього керівника Ансамблю 

танцю імені Павла Вірського Мирослава Вантуха. У документі НАЗК 

зазначено, що генеральному директору – художньому керівникові 

Національного академічного ансамблю танцю підпорядковані найближчі 

родичі. Акцентовано увагу на тому, що останнім часом Міністерство 

культури зверталося до НАЗК та в інші відповідні інстанції з поясненнями 

щодо особливої специфіки творчої артистичної сфери, де існування 

династій – творча традиція та історична особливість. Текст: 

https://dt.ua/internal/to-ne-ta-sim-ya-panove-z-nazk-291545_.html 

13. Ветрова И. ”Я верю, что все виновные будут найдены, 

наказаны и осуждены” / Ирина Ветрова // Факты и комментарии. — 2018. 

— 8 – 14 нояб. (№ 44). — С. 2. Висвітлено ситуацію навколо розслідування 

смерті відомої херсонської активістки, радника міського голови Херсону, 

керуючого справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк, яка 

померла в лікарні 7 листопада від травм, отриманих внаслідок нападу на неї 

(облиття кислотою) 31 липня 2018 року. Наголошено, що замовника злочину 

досі не встановлено. Подано коментарі президента України Петра 

Порошенка, Генерального прокурора України Юрія Луценка. Наведено текст 

відеозвернення до українців, записаного Катериною Гандзюк у лікарні          

26 вересня цього року. 

14. Вишневский Ю. Коррупционер и антисемит. Как Артем 

Сытник проснулся с новым имиджем / Юрий Вишневский // Деловая 

столица. — 2018. — 5 нояб. (№ 45). — С. 3. Подано інформацію про те, що 

директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артему 

Ситнику закидають продаж землі в окупованому Севастополі його 

дружиною, та не внесення цього прибутку в декларацію. Друге звинувачення 

https://dt.ua/internal/to-ne-ta-sim-ya-panove-z-nazk-291545_.html


на ім’я директора НАБУ надійшло від лідера релігійної організації країни – 

головного равина України та Києва Моше Реувена Асмана, який запевняє, що 

в синагозі було виявлено несанкціоновані засоби зняття інформації, які на 

його думку були встановлені співробітниками НАБУ. 

15. Галаджий Е. Луценко уходит, чтобы остаться / Елена 

Галаджий, Виктор Тимофеев // КП в Украине. — 2018. — 7 нояб. (№ 163). — 

С. 2. Йдеться про виступ Генерального прокурора України Юрія Луценка       

6 листопада 2018 року у Верховній Раді України. Політик заявив, що подає у 

відставку. Приводом для такої заяви стали звинувачення у відсутності 

результатів щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини 

Гандзюк. Тепер президент повинен внести подання в парламент. Для 

відставки Луценка потрібна згода більшості – 226 голосів. Як показало 

рейтингове голосування 6 листопада, такої згоди в Раді немає. Перший 

заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що провладна 

коаліція не підтримає таке рішення. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/november/7/ 

16. Галстян Г. Г. Використання спеціальної техніки в 

правоохоронній діяльності: історичний аспект / Г. Г. Галстян // Вісн. 

Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Право : зб. наук. пр. — Маріуполь, 2017. — 

Вип. 13. — С. 113-121. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17596-13 

Висвітлено історичний аспект формування, становлення та використання 

спеціальної техніки в правоохоронній діяльності. Підтверджено факт 

використання оперативно-технічних засобів як невід’ємної складової 

розслідування злочинів на всьому процесі становлення та розвитку 

правоохоронних органів. Текст: http://visnyk-

pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf 

17. Голомша М. Справа Катерини Гандзюк. Тест ціною в життя 

/ Микола Голомша // Слово Просвіти. — 2018. — 8-14 листоп. (№ 45). — С. 

3. Зазначено, що 4 листопада померла Катерина Гандзюк – громадська 

діячка, радниця міського голови Херсона. 6 листопада 2018 року Верховною 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/november/7/
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf


Радою України створено спеціальну комісію для розслідування її вбивства та 

інших громадських активістів. Текст: 

http://slovoprosvity.org/2018/11/07/sprava-kateryny-handzyuk-test-tsinoyu-v-

zhyttya/ 

18. Горбатюк А. Метод вибору раціональних способів виконання 

завдань підрозділів Державної прикордонної служби України / А. 

Горбатюк // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України: Серія: 

Військ. та техн. науки. — Хмельницький, 2017. — № 4(74). — С. 68-78. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14788-4(74) Обґрунтовано вибір методу 

організації застосування підрозділів Державної прикордонної служби 

України (ДПСУ) під час стабілізаційних дій. В основу методики організації 

застосування підрозділів ДПСУ у стабілізаційних діях покладено аналітичні 

методи, метод таксономії та метод структурного синтезу ”гілок та 

меж”. Методика визначає підхід до оцінки варіантів способів дій та їх 

вибору і призначена для використання командирами підрозділів для 

забезпечення ефективності дій за наявних бойових можливостей та 

ресурсах за рахунок вибору способу дій.  

19. Горбатюк А. Розвиток наукової думки щодо удосконалення 

способів і форм оперативно-службової діяльності / А. Горбатюк // Зб. наук. 

пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Військ. та техн. 

науки. – Хмельницький, 2017. - № 3(73). – С. 29-41. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14788-3(73) Наведено етапи розвитку наукової думки щодо 

способів і форм оперативно-службової діяльності підрозділів Державної 

прикордонної служби України, Збройних сил України та Національної гвардії 

України. Досліджено питання покращання способів оперативно-службової 

діяльності. Наголошено на необхідності вдосконалення форм і способів дій 

як в Державній прикордонній службі України, так і в інших відомствах. 

20. Гурковський М. П. Зміст і методологія роботи з кадровим 

резервом у системі МВС України / М. П. Гурковський, С. С. Єсімов // Наук. 

вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – 

http://slovoprosvity.org/2018/11/07/sprava-kateryny-handzyuk-test-tsinoyu-v-zhyttya/
http://slovoprosvity.org/2018/11/07/sprava-kateryny-handzyuk-test-tsinoyu-v-zhyttya/


С. 134-145. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) Досліджено 

зміст та методологію роботи з кадровим резервом у системі МВС України. 

Проаналізовано смислове значення і юридичну сутність кадрового резерву.З 

позиції системного аналізу у контексті європейської інтеграції. Розглянуто 

напрями діяльності за певними стадіями формування кадрового резерву, 

взаємозв’язок включення у кадровий резерв з плануванням службової кар’єри, 

підвищення рівня професійної підготовки. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/18.pdf 

21. ”Драконівські” штрафи для порушників ПДР // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 28 верес. – 4 жовт. (№ 39). — С. 15. Подано інформацію, 

що з 27 вересня 2018 року штрафи за порушення правил дорожнього руху 

значно зростуть. Зокрема, за перевищення встановленої норми швидкості 

більш, ніж на 50 км / год водій буде змушений заплатити штраф до 3,4 

тисячі грн (раніше – 510 грн); за втечу з місця дорожньо-транспортної 

пригоди – від 255 до 3,4 тисячі гривень; за керування автомобілем без прав 

штраф може сягнути 10,2 тисячі грн (раніше – 510 гривень) тощо. 

22. Діденко І. Проблеми застосування юридичної 

відповідальності за порушення антикорупційного законодавства з 

питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

інституцій правосуддя / Ірина Діденко, Наталя Панафеда // Вісн. 

прокуратури. – 2018. – № 9. — С. 62-66. Зазначено, що у разі переведення 

питання вирішення конфлікту інтересів, який може виникнути в 

процесуальній діяльності суддів та прокурорів, у площину дисциплінарної 

відповідальності в межах спеціальних законів, буде вирішено проблему 

можливого втручання у діяльність інституцій правосуддя під час здійснення 

процесуальної діяльності з боку спеціально уповноважених на складання 

протоколів органів. Публічне обговорення питань, які стосуються 

порушення антикорупційного законодавства щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурорів і суддів, та 

пропозицій стосовно внесення змін у законодавство для їх урегулювання 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/18.pdf


сприятиме відновленню довіри суспільства до суду і прокуратури як 

інституцій правосуддя. 

23. Добров В. ”Росток-холдинг” просит народных депутатов 

помочь разблокировать работу предприятий / Владимир Добров // Факты 

и комментарии. — 2018. — 8–14 нояб. (№ 44). — С. 10. Йдеться про акції 

протесту працівників агрохолдингу ”Росток-холдинг”, спрямовані на 

розблокування діяльності і відновлення роботи підприємств. Так, 

представники агрохолдингу пікетували Генеральну Прокуратуру України та 

Адміністрацію Президента з вимогою зупинити рейдерів, а також 

направили звернення до Президента України Петра Порошенка. Подано 

коментар народного депутата України Олександра Кодоли, який звернувся 

до Генеральної Прокуратури, СБУ, Національної поліції, Міністерства 

юстиції, у структурі якого діє антирейдерська комісія, з проханням 

відреагувати на ситуацію й не допустити рейдерського захоплення компанії. 

Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20181108/ 

24. Дорофеєва Л. М. Реформування митних органів України в 

умовах євроінтеграції / Л. М. Дорофеєва ; М-во освіти і науки України, 

Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород : Гельветика, 2017. — 443 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А788371 Проаналізовано етапи створення, 

формування та історичного розвитку митних органів Європи й України, а 

також форми функціонування від моменту їх виникнення до сучасного 

періоду. Вивчено досвід організації діяльності сучасних митних 

адміністрацій усіх країн-членів Євросоюзу, систематизовано світові моделі 

їх побудови. Піддано критичному аналізу структурно-функціональні зміни 

вітчизняних митниць, трансформаційні процеси перебудови системи 

управління митними органами. Акцентовано увагу на необхідності 

імплементації міжнародних стандартів діяльності митних служб, у тому 

числі програм впровадження принципів доброчесної поведінки персоналу. 

25. Д’ячков Д. С. Прокурорське самоврядування як принцип 

організації прокуратури / Д. С. Д’ячков // Держава та регіони. Серія: Право. 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20181108/


– 2018. – № 2. — С. 71-76. Розглянуто доцільність виокремлення такого 

самостійного принципу організації прокуратури, як принцип прокурорського 

самоврядування. 

26. Завтонов О. Kord Challenge – 2018: Одеські курсанти серед 

кращих спецпризначенців / Олександр Завтонов // Нар. армія. — 2018. — 

18 жовт. (№ 42). — С. 10. Подано інформацію про турнір серед підрозділів 

спеціального призначення ”Kord Challenge – 2018”, який проводиться з 

ініціативи Національної поліції України. У цих змаганнях взяли участь         

18 команд з майже всіх силових структур України, Федерального бюро 

розслідувань США та підрозділу спеціальної поліцейської бригади Республіки 

Молдова. Цьогоріч у турнірі змагалися чотири курсанти з Військової 

академії м. Одеса. Начальник факультету спеціалістів військової розвідки 

та спеціального призначення полковник Юрій Гикал зазначив, що ”в умовах 

гібридної агресії та бойових дій на Донбасі ми усвідомлюємо свою 

відповідальність у підготовці кадрів для української армії, … постійно 

вдосконалюємо навчальний процес”. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5574-

%2818-10-2018%29.pdf 

27. Залож В. Методологічні основи забезпечення готовності 

системи управління регіонального управління Державної прикордонної 

служби України / В. Залож, С. Косік // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України: Серія: Військ. та техн. науки. — Хмельницький, 

2017. — № 4(74). — С. 115-130. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14788-

4(74) Проаналізовано особливості функціонування системи управління 

регіонального управління Державної прикордонної служби України як 

організаційної системи. Визначено основні риси організаційного управління, 

вимоги, що висуваються до функціонування організаційної системи 

управління, та запропоновано методологічний підхід щодо забезпечення 

готовності системи управління до викладання завдань за призначенням. 

28. Захарчук Д. Методика організації оперативно-службової 

діяльності прикордонного загону на морській ділянці державного 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5574-%2818-10-2018%29.pdf
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5574-%2818-10-2018%29.pdf


кордону / Д. Захарчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби 

України: Серія: Військ. та техн. науки. — Хмельницький, 2017. — № 4(74). 

— С. 130-143. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14788-4(74) Розглянуто 

питання розробки та впровадження методики організації оперативно-

службової діяльності прикордонного загону Державної прикордонної служби 

України на морській ділянці державного кордону. Зазначено, що охорона 

державного кордону на морі організовується в ті ж терміни і в такій само 

послідовності, що і на сухопутній ділянці, але на морській ділянці до базових 

елементів існуючої моделі охорони додаються додаткові елементи. 

Враховуються умови обмежених сил та засобів. 

29. Зливко С. В. Адміністративна діяльність керівника у 

пенітенціарній сфері: концептуальні засади, питання теорії та правового 

регулювання / Станіслав Володимирович Зливко. — Чернігів : Десна 

Поліграф, 2018. — 375 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788310 

Охарактеризовано діяльність керівника та визначено його роль у 

ефективному процесі управління цією службою. Комплексно досліджено 

особливості правових та організаційних основ управління органами та 

установами Державної кримінально-виконавчої служби України за сучасних 

умов. Узагальнено та систематизовано положення управлінської і правової 

науки, теорії та підходи науковців, які відображають сутність і 

закономірності управлінської діяльності керівника в системі виконання 

покарань, що дало змогу визначити адміністративно-правові засади 

управлінської діяльності керівника пенітенціарної системи в умовах її 

реформування. 

30. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та 

психологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. , 4–5 трав. 2018 

р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманітар. ін-т. 

— Київ : Гельветика, 2018. — 219 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці: 

А790495 Зі змісту: Теоретичний аналіз професійної діяльності працівників 

підрозділів ювенальної поліції / Я. В. Костенко. – С. 204-207. 



31. Йосифович Д. Надання адміністративних послуг 

Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією 

/ Д. Йосифович // Вісн. Нац. ун-ту ”Львів. політехніка” : зб. наук. пр. – Львів, 

2017. –  № 876: Юридичні науки. – С. 131-138. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп2543-876 Досліджено загальні засади правового регулювання 

надання адміністративних послуг в Україні. Розглянуто поняття та види 

адміністративних послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти та 

наукові публікації, відображені у періодичних виданнях, засобах масової 

інформації та мережі Інтернет, які висвітлюють окремі питання надання 

адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та 

Національною поліцією. Розглянуто функціонування сервісних центрів МВС 

України. Запропоновано можливі напрями підвищення якості надання 

адміністративних послуг. 

32. Каліновська М. О. Актуальні питання погодження 

прокурором клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу 

під час досудового розслідування / Мар’яна Олегівна Каліновська 

// Стратегія розвитку України. – 2018. – Вип. 3. — С. 72-78. Розглянуто 

повноваження прокурора, пов’язані з погодженням або відмовою в 

погодженні клопотань слідчих про застосування запобіжного заходу та 

проблем, що виникають під час їх реалізації. 

33. Катеринчук И. Генерал Иван Катеринчук: ”Сейчас 

незаконный оборот наркотиков ”работает” по всем законам рыночной 

экономики” / Иван Катеринчук ; беседовала Лариса Козовая // Одес. вісті. — 

2018. — 8 верес. (№ 68). — С. 8. Подано матеріали розмови з Іваном 

Катеринчуком, ректором Одеського державного університету внутрішніх 

справ. Основна тема розмови – початок підготовки, вперше в Україні, 

спеціалістів з кримінального аналізу та боротьби з наркобізнесом, а також 

про унікальні напрацювання вузівських вчених. 

34. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції 

України : навч. посіб. : [для курсантів і студентів ВНЗ юрид. профілю, 



викладачів, аспірантів та ад’юнктів, науковців, практ. працівників] / [В. Б. 

Харченко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Литвинова ; М-во снутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

2018. — 447 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788317 Розглянуто основні 

питання навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів», її загальні засади, 

принципи та етапи, а також питання кваліфікації основних видів злочинів 

за главами Особливої частини Кримінального кодексу України, які 

найчастіше зустрічаються в діяльності служб і підрозділів Національної 

поліції України. 

35. Кириенко О. Simply the west / Ольга Кириенко // Юрид. 

практика. — 2018. — 30 окт. (№ 44). — С. 7. Зазначено, що сучасний стан та 

проблемні питання кримінального права і процесу – у фокусі уваги учасників 

LvivCriminalLawForum, заходу, організованого Асоціацією адвокатів України 

19 жовтня 2018 року і вперше проведеного у Львові. Форум зібрав на одному 

майданчику ключових учасників кримінального процесу – суддів, адвокатів і 

прокурорів, а також вітчизняних і міжнародних експертів-криміналістів. 

Розглянуто проблемні питання розслідування детективами Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) кримінальних правопорушень. 

Проаналізовано тактичні прийоми адвокатів, які можна застосовувати для 

захисту інтересів клієнта в рамках кримінальних проваджень, а також 

висвітлено міжнародний досвід укладання угод зі слідством і 

функціонування інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб на 

підставі порівняння української і швейцарської моделей. Текст: 

http://pravo.ua/article.php?id=100118072 

36. Кириленко Т. Статут для правоохоронців і громадян / Тетяна 

Кириленко // Демократ. Україна. — 2018. — 12 жовт. (№ 41). — С. 11. 

Проаналізовано Дисциплінарний статут Національної поліції, який набув 

чинності 7 жовтня цього року. Статут є документом відомчим і визначає 

сутність службової дисципліни правоохоронців, їхні повноваження, прописує 

види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування 

http://pravo.ua/article.php?id=100118072


та оскарження. Текст: http://www.dua.com.ua/all/lyudina-i-pravo/item/4456-

statut-dlya-pravookhorontsiv-i-gromadyan.html 

37. Кіреєва О. Кримінальний аналіз як один з елементів у системі 

протидії терористичним загрозам / О. Кіреєва // Зб. наук. пр. Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України: Серія: Військ. та техн. науки. — 

Хмельницький, 2017. — № 4(74). — С. 143-158. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14788-4(74) Висвітлено питання забезпечення боротьби з 

тероризмом. Розглянуто теоретичні підходи щодо запобігання та протидії 

терористичним загрозам з використанням кримінального аналізу в 

оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби 

України. Окреслено завдання кримінального аналітика щодо здійснення 

антитерористичного аналізу. 

38. Клименко Д. Торговля людьми не пройдет / Дмитрий 

Клименко // Горожанин-информ (Запорожье). — 2018. — 27 сент. (№ 34). — 

С. 3. Заступник начальника Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми Державного Управління національної поліції у Запорізькій 

області Дмитро Клименко розповів про найрезонансніші злочини. Зокрема, з 

початку 2018 року в області виявлено три злочини, пов’язані з торгівлею 

людьми. Загалом співробітниками управління розкрито 62 злочини з 

правопорушеннями у цій сфері. Подано інформацію про ситуацію  в Україні у 

сфері боротьби з сексуальною експлуатацією, работоргівлею, торгівлею 

органами та сурогатним материнством. 

39. Ковалів М. В. Адміністративно-правове регулювання 

діяльності правоохоронних органів у демократичній державі / М. В. 

Ковалів // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 

2018. – Вип. 1. – С. 166-173. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-

1(2018) Досліджено роль правоохоронних органів демократичної держави в 

забезпеченні правопорядку. Правоохоронні органи розглянуто як державні 

органи, уповноважені на здійснення контролю за дотриманням 

законодавства у певній визначеній галузі права, застосування примусу для 

http://www.dua.com.ua/all/lyudina-i-pravo/item/4456-statut-dlya-pravookhorontsiv-i-gromadyan.html
http://www.dua.com.ua/all/lyudina-i-pravo/item/4456-statut-dlya-pravookhorontsiv-i-gromadyan.html


забезпечення виконання поставлених перед ними завдань. Розкрито зміст 

правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності яких 

визначаються законом. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/21.pdf 

40. Ковалів М. Формування державної кадрової політики у 

правоохоронній сфері України / М. Ковалів // Вісн. Нац. ун-ту ”Львів. 

політехніка” : зб. наук. пр. – Львів, 2017. –  № 876 : Юридичні науки. –         

С. 138-144. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп2543-876 Розглянуто 

державну кадрову політику в правоохоронній сфері як важливий чинник 

розвитку суспільства та елемент саморегуляції життєдіяльності 

населення, формування державної кадрової політики як системи публічних 

органів кадрової сфери. 

41. Комарницька І. Адміністративні та правові аспекти 

діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності / І. 

Комарницька // Вісн. Нац. ун-ту ”Львів. політехніка” : зб. наук. пр. – Львів, 

2017. – № 876 : Юридичні науки. – С. 144-151. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп2543-876 Досліджено адміністративні та правові аспекти 

діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності. 

Здійснено дослідження сучасного стану адміністративних та правових 

відносин у сфері захисту права власності. Розглянуто завдання, які 

поставила держава перед правоохоронними органами щодо захисту права 

власності. 

42. Коміссаров С. А. Взаємодія національної поліції України з 

громадськістю в ході попередження правопорушень у сфері публічного 

порядку / С. А. Коміссаров // Право та держ. упр. – 2018. – Т. 1, № 1. — 

С. 133-138. Розглянуто основні сучасні положення взаємодії органів 

Національної поліції з населенням, що були закріплені в нормативно-правових 

документах, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ. 

Проаналізовано основні наукові розвідки та чинне законодавство у 

досліджуваній сфері, розкрито сучасні концептуальні підходи та 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/21.pdf


особливості застосування в чинному законодавстві України норм щодо 

порушень публічного порядку. 

43. Корнієнко Д. М. Досвід адміністративно-правового 

забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань із 

правоохоронними функціями у країнах із федеративним устроєм 

/ Д. М. Корнієнко // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 

2017. – Вип. 6, т. 2. – С. 58-61. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-

6/2(21) Розглянуто зміст поняття ”федеративна держава”. Вивчено досвід 

адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності 

військових формувань із правоохоронними функціями у країнах із 

федеративним устроєм правління, зокрема Російської Федерації (як країни 

агресора) та Сполучених Штатів Америки (як стратегічного партнера), для 

подальшого впровадження в Україні. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/14.pdf 

44. Кравченко Т. Забезпечення участі населення в охороні 

громадського порядку / Т. Кравченко // Місц. самоврядування. — 2018. — 

№ 9 (верес.). — С. 46-48. Розглянуто порядок залучення органів місцевого 

самоврядування (ОМС) до охорони громадського порядку населення та 

діяльності щодо організації роботи із громадськими формуваннями 

правоохоронного направлення. Традиційно вважається, що охорону 

суспільства від протиправної поведінки здійснюють правоохоронні органи. 

ОМС, з одного боку, взаємодіють з правоохоронними органами у сфері 

охорони громадського порядку та профілактики правопорушень на 

території відповідного села, селища, міста, з іншого — мають всіляко 

сприяти участі населення в охороні порядку й боротьбі з правопорушеннями. 

Акцентовано увагу на створенні та діяльності громадських 

формувань/об’єднань з охорони громадського порядку, а також на 

законодавчих актах, що регламентують це питання. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/september/issue-9/article-39263.html 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/14.pdf
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/september/issue-9/article-39263.html


45. Куликова А. Каста прикасаемых / Алина Куликова // Фокус. — 

2018. — № 43 (26 окт.). — С. 17-21. Висвітлено одне з найбільш резонансних 

розслідувань Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) – 

справи народних депутатів України Максима Полякова та Борислава 

Розенблата, позбавлених депутатської недоторканності. Обох депутатів 

ще влітку 2017 року звинуватили у корупційному злочині – вимаганні та 

отриманні хабаря за сприяння закордонній компанії у видобутку бурштину. 

Проаналізовано причини зволікання із судовим процесом, незважаючи на 

представлені чіткі й вагомі докази провини фігурантів і схеми дій. У вигляді 

інфографіки наведено корупційну схему ”Бурштинної справи”. Наголошено, 

що кількість діючів парламентаріїв, що втратили депутатський імунітет, 

зростає в Україні з року в рік. Але жодного обвинувачувального вироку по їх 

справах так і не винесено. Окремо подано історії парламентаріїв (Михайла 

Добкіна, Надії Савченко, Максима Полякова та Борислава Розенблата), які 

позбавлені недоторканності, але продовжують виконувати депутатські 

обов’язки. Текст: https://focus.ua/politics/410597-kasta-prikasaemyx.html 

46. Кучер В. О. Правове регулювання надання поліцейським 

щорічної відпустки / В. О. Кучер, К. М. Гринь // Наук. вісн. Львів. держ.   

ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 64-72. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) Досліджено особливості порядку 

надання поліцейським щорічних відпусток. Виокремлено проблеми правового 

регулювання цього інституту трудового права. Щорічна відпустка 

поліцейського поділяється на основну і додаткову. Зауважено, що 

поліцейські не можуть претендувати на додаткові щорічні відпустки за 

особливий характер праці та у зв’язку з ненормованим робочим днем. 

Недостатньо врегульованим на законодавчому рівні є питання про порядок 

відкликання поліцейського з щорічної відпустки. Запропоновано внести зміни 

до Закону України «Про Національну поліцію», зокрема стосовно виплати 

грошової компенсації у разі звільнення поліцейського за всі невикористані 

https://focus.ua/politics/410597-kasta-prikasaemyx.html


ним дні щорічної відпустки не лише в поточному, а й у минулих роках. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/10.pdf 

47. Лємєнов О. ДБР: як створювали правоохоронного Голема 

/ Олександр Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2018. — 3-9 листоп. (№ 41). — 

С. 3. Йдеться про проблеми формування кадрового складу та запуск 

Державного бюро розслідувань (ДБР), директором якого було обрано Романа 

Трубу. Надано інформацію про вплив деяких народних депутатів України на 

діяльність ДБР. Текст: https://dt.ua/internal/dbr-yak-stvoryuvali-

pravoohoronnogo-golema-292916_.html 

48. Липовець Ю. О. Толерантність у діяльності поліції України 

/ Ю. О. Липовець // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 

2017. – Вип. 6, т. 1. – С. 22-25. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-

6/1(21) Приділено увагу дослідженню толерантності як соціальної цінності 

у сфері діяльності поліції України. Показано розвиток в історичному процесі 

ціннісного розуміння толерантності – від інструментальної значущості до 

значення моральної чесноти – і становлення ідеології толерантності в 

сучасному суспільстві. Актуальність цього дослідження зумовлена 

труднощами й суперечностями сучасного світу, що змушує шукати нові 

теоретичні та практичні засоби задля досягнення стійкості й стабільності 

політичних і соціальних відносин. Толерантність сьогодні є одним із 

основних принципів діяльності поліції, котра направлена на захист прав і 

свобод людини і громадянина. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/7.pdf 

49. Лиховид І. Зоополіція. Версія волонтерів / Інна Лиховид 

// День. — 2018. — 25-26 жовт. (№ 193/194). — С. 2. Подано інформацію 

щодо необхідності створення в Україні зоополіції. Зазначено, що зоозахисна 

команда працюватиме в Києві та області. Наразі активісти узгоджують 

співпрацю з Міністерством внутрішніх справ, де мають погодити формат 

існування волонтерської зоополіції як приватної структури. Це також 

дозволить правоохоронцям без претензій брати до розгляду заяви про 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/10.pdf
https://dt.ua/internal/dbr-yak-stvoryuvali-pravoohoronnogo-golema-292916_.html
https://dt.ua/internal/dbr-yak-stvoryuvali-pravoohoronnogo-golema-292916_.html
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/7.pdf


злочини. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/zoopoliciya-versiya-

volonteriv 

50. Лісова Н. Запобігання злочинам у сфері економічної 

діяльності / Н. Лісова // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2018. – № 2. — 

С. 134-144.  Актуалізовано питання запобігання злочинам у сфері 

економічної діяльності, зокрема щодо створення державного 

правоохоронного органу, діяльність якого буде спрямована на виявлення, 

запобігання, припинення, розслідування та розкриття кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності, віднесених до його 

підслідності, які безпосередньо чи опосередковано завдають шкоди 

публічним фінансам, а також протидію злочинності у сфері оподаткування, 

митній та бюджетній сферах, запобігання їх учиненню в майбутньому. 

Текст: http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/859/867 

51. Лобачова Л. ”Національні дружини”: хто і що за ними стоїть? 

/ Людмила Лобачова // Житомирщина. — 2018. — 4 верес. (№ 63). — С. 9. 

Зазначено, що останнім часом в Україні почали з’являтися так звані 

”Національні дружини”, які є громадською організацією, яка утворилася на 

початку 2017 року. До її складу увійшли ветерани АТО, зокрема добровольці 

полку ”Азов”, і патріотична молодь. Нині організація нараховує більше 1000 

нацдружинників у 18-ти областях України. Метою ”Національних дружин” 

є захист українців від насилля, несправедливості, корупції. 

52. Макарова О. П. Психологічний супровід розвитку 

професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки : 

навч.-метод. посіб. / Олена Павлівна Макарова, Н. Е. Мілорадова, С. О. 

Ларіонов ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків : Бровін О. В., 2018. — 120 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788349 Наведено комплексну програму психологічного 

супроводу розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі 

фахової підготовки, яка складається з п'яти блоків. Подано методичні 

рекомендації щодо особливостей її реалізації з урахуванням специфічних 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/zoopoliciya-versiya-volonteriv
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/zoopoliciya-versiya-volonteriv
http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/859/867


умов навчання у профільному ВНЗ. Описано програму, алгоритм та 

методичні основи проведення тренінгу розвитку професійної ідентичності 

правоохоронців з урахуванням переважаючого типу професійної 

ідентичності. 

53. Марков М. Загальна характеристика професійної підготовки 

працівників оперативних підрозділів / М. Марков // Наук. вісн. Нац. акад. 

внутр. справ. – 2018. – № 2. — С. 224-232. Здійснено загальну 

характеристику професійної підготовки працівників оперативних підрозділів 

у процесі виявлення та припинення злочинів. Констатовано, що професійна 

діяльність оперативних працівників реалізується в середовищі, яке 

вважають «зоною підвищеного ризику», що поєднується з реальною 

небезпекою для їхнього життя та здоров’я, а іноді – з небезпекою для членів 

їхній сімей. Текст: 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/867/875 

54. Мартинюк В. Алгоритм дій мобільного прикордонного 

підрозділу в умовах загострення обстановки на ділянці відповідальності 

прикордонного підрозділу / В. Мартинюк // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України: Серія: Військ. та техн. науки. — Хмельницький, 

2017. — № 4(74). — С. 176-187. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14788-

4(74). Викладено алгоритм дій мобільного прикордонного підрозділу за умов 

загострення обстановки на ділянці відповідальності прикордонного 

підрозділу. Запропоновано методику, яка дозволяє підібрати алгоритм, що 

надає можливість прогнозувати ефективність дій та підібрати значення 

керованих параметрів і розміщення на місцевості нарядів мобільних груп, 

варіанти їх озброєння, рівень підготовки задіяних військовослужбовців 

мобільних груп і в групах інформаційного забезпечення. Покращання кожного 

з керованих параметрів вимагає затрат ресурсів, але може сприяти 

покращанню результатів виконання завдань, яке підлягає оцінюванню за 

допомогою алгоритму методики. Це дозволить приймати обґрунтовані 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/867/875


рішення щодо вибору раціонального варіанта застосування мобільних груп 

типу ”С” у разі  загострення обстановки на ділянках державного кордону. 

55. Марченко О. Аналіз теорії та практики використання 

кримінального аналізу в міжрайонних оперативно-розшукових відділах 

Державної прикордонної служби України / О. Марченко // Зб. наук. пр. 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України: Серія: Військ. та техн. науки. 

— Хмельницький, 2017. — № 4(74). — С. 187-197. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14788-4(74) На основі дослідження теоретичних положень 

та практики використання кримінального аналізу в міжрайонних 

оперативно-розшукових відділах Державної прикордонної служби України 

розкрито його складові елементи. Опрацьовано рекомендації щодо 

покращання підготовки кримінальних аналітиків та виявлено проблемні 

питання в роботі з кримінальним аналізом. 

56. Матіос А. Анатолій Матіос: ”Щоб не було небойових втрат, 

потрібна превенція” / Анатолій Матіос ; бесіду вела Алла Котляр 

// Дзеркало тижня. — 2018. — 27 жовт.– 2 листоп. (№ 40). — С. 1, 13. Подано 

матеріали бесіди з Головним військовим прокурором України Анатолієм 

Матіосом про проблему організації системної державної психосоціальної 

реабілітації і адаптації ветеранів. Наведено статистичні дані щодо 

небойових безповоротних і санітарних втрат за чотири роки війни на Сході 

України. Висвітлено досвід Ізраїлю в сфері надання психологічної допомоги 

військовим. Текст: https://dt.ua/interview/anatoliy-matios-schob-ne-bulo-

neboyovih-vtrat-potribna-prevenciya-292174_.html 

57. Матіос А. Заступник Генерального прокурора України – 

Головний військовий прокурор України Генерал-полковник юстиції 

Анатолій Матіос: ”Повернути захоплені території можливо лише 

політико-дипломатичними зусиллями” / Анатолій Матіос ; інтерв’ю 

провів Сергій Зятьєв // Нар. армія. — 2018. — 18 жовт. (№ 42). — С. 16. 

Голова військової прокуратури України в інтерв’ю відповів на запитання, 

пов’язані із війною на Сході України, зокрема, чому не є можливим силовий 

https://dt.ua/interview/anatoliy-matios-schob-ne-bulo-neboyovih-vtrat-potribna-prevenciya-292174_.html
https://dt.ua/interview/anatoliy-matios-schob-ne-bulo-neboyovih-vtrat-potribna-prevenciya-292174_.html


варіант повернення окупованих територій, до якого закликають окремі 

політики. Акцентував увагу на особливостях розслідування військових 

злочинів, Іловайській трагедії, а також основних причинах втрат, не 

пов’язаних із бойовими діями, які зазнає українське військо. Зупинився на 

необхідності законодавчої підтримки створення Державного бюро 

військової юстиції (ДБВЮ). Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5574-%2818-

10-2018%29.pdf 

58. Миколенко В. А. Європейські стандарти як джерело 

удосконалення конституційно-правового статусу Прокуратури України 

/ В. А. Миколенко // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Право : зб. наук. пр. 

— Маріуполь, 2017. — Вип. 13. — С. 13-19. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17596-13 Досліджено міжнародно-правові особливості 

впровадження європейських стандартів щодо діяльності прокуратури як 

важливої складової загального реформування правоохоронної системи 

України. Проаналізовано функції та повноваження прокуратури у 

відповідності до європейських правових стандартів. На підставі 

проведеного аналізу систематизовано форми, методи  та практичні 

аспекти організації та діяльності органів прокуратури за сучасних умов 

європейської міждержавної інтеграції. Наголошено, що побудова 

європейської моделі прокуратури є важливим напрямом діяльності держави 

та актуальним аспектом модернізації правоохоронної діяльності за 

сучасних умов європейської міждержавної інтеграції та імплементації до 

українського законодавства європейських правових стандартів 

інституціонального та інструментального юридичного змісту. Текст: 

http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf 

59. Михайлишин О. Структурно-функціональна модель 

підготовки прикордонних підрозділів до участі у стабілізаційних, 

специфічних діях та у спеціальній операції / О. Михайлишин // Зб. наук. 

пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України: Серія: Військ. та техн. 

науки. — Хмельницький, 2017. — № 4(74). — С. 197-210. — 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5574-%2818-10-2018%29.pdf
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5574-%2818-10-2018%29.pdf
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf


Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14788-4(74) На основі проведеного аналізу 

розглянуто основи підготовки прикордонних підрозділів до участі у 

стабілізаційних, специфічних діях та у спеціальній операції. Запропоновано 

структурно-функціональну модель підготовки прикордонних підрозділів до 

участі у стабілізаційних, специфічних діях та у спеціальній операції. 

Приділено увагу змістовій, операційній та результативній складовим 

структурно-функціональної моделі. 

60. Мозоль Н. І. Діяльність співробітників Національної поліції 

України в умовах розбудови інформаційного суспільства / Н. І. Мозоль 

// Право і сусп-во. - 2018. - № 3. — С. 34-39. Проаналізовано сучасний стан 

розвитку національної поліції України в контексті розбудови інформаційного 

суспільства, окреслено напрями галузевого реформування. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/8.pdf 

61. Мойсеєнко І. П. Особливості вдосконалення системи 

управління в діяльності ОВС в Україні / І. П. Мойсеєнко, Є. Кук // Наук. 

вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія екон. – Львів, 2017. – Вип. 2. – 

С. 102-113. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16452-2(2017) З огляду на 

специфічні завдання ОВС та їх місце в системі державних органів 

обґрунтовано необхідність виокремлення особливого алгоритму 

впровадження принципів процесного управління у діяльності органів 

внутрішніх справ України. Сформульовано вимоги до підвищення 

ефективності надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ 

на основі використання принципів процесного управління. Розглянуто 

запровадження системи процесного управління в діяльності органів 

внутрішніх справ як сукупність стадій, процесів і процедур, додержання 

яких дає змогу реалізувати принципи управління та досягти позитивного 

очікуваного результату у сфері надання послуг та підвищити ефективність 

інших напрямів діяльності ОВС України. Запропоновано алгоритм 

упровадження процесного підходу в управлінні та комп’ютеризації 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/8.pdf


структур ОВС України. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2017/14.pdf 

62. Молодь: освіта, наука, духовність = Youth: education, science, 

spirituality : тези доп. XV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених,  

(м. Київ, 17-19 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна”, Наук. т-во студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів з 

інвалідністю ”Гаудеамус”. — Київ : Ун-т ”Україна”, 2018. – Ч. 3. – 458с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А790554-3 Зі змісту: Поняття ”поліцейські 

омбудсмени”. Управління забезпечення прав людини національної поліції 

України / К. В. Гетьманенко, І. М. Ткаченко. – С. 282-284 Текст: 

http://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka

_duhovnist/Molod_Zb_tez_2018_part3.pdf 

63. Мороз І. У Дніпрі обговорили питання підготовки майбутніх 

правоохоронців / Ілля Мороз // Юрид. вісн. України. — 2018. — 5 – 11 жовт. 

(№ 40). — С. 8. Подано інформацію, що 27 вересня 2018 року в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (ДДУВС) 

відбувся дводенний семінар-нарада з керівниками закладів вищої освіти 

Міністерства внутрішніх справ і центральних органів виконавчої влади. У 

рамках семінару-наради відбулася і презентація інноваційної та невід’ємної 

на сьогодні частини освітнього процесу в ДДУВС – інформаційно-технічної 

платформи навчань ”Лінія-102”. За словами завідувача кафедри економічної 

та інформаційної безпеки Едуарда Рижкова, ”Лінія-102” – це ділова 

професійно-орієнтована рольова гра, завдяки якій викладачам вдалося 

підвищити якість знань курсантів за базовими напрямами поліцейської 

діяльності. Зазначено, що унікальність цієї гри, в тому, що вона є замкнутим 

колом дій із залученням усіх служб та етапів діяльності поліції, починаючи 

від реагування на екстрений дзвінок і закінчуючи взаємодією з черговою 

частиною, практичними діями поліцейських та залученням медиків для 

надання першої допомоги. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2017/14.pdf
http://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka_duhovnist/Molod_Zb_tez_2018_part3.pdf
http://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka_duhovnist/Molod_Zb_tez_2018_part3.pdf


64. На кримські заводи незаконно перекачували воду з 

Херсонської області // Днепров. проспект. — 2018. — 17 окт. (№ 42). — С. 3. 

За повідомленням постійного представника президента в АР Крим Бориса 

Бабіна, працівники СБУ в селі Василівка Новотроїцького району викрили 

схему незаконного постачання води з Херсонської області на територію 

окупованого Криму. Зазначено, що на півострів постачалась не питна вода, 

а мінералізована, так званий соляний концентрат, який збагачує Середній 

Сиваш необхідними хімічними елементами 

65. Нардепа от Сум облили неизвестным веществом // ДС-

экспресс. — 2018. — 24 окт. (№ 43). — С. 1. Подано інформацію, що            

17 жовтня 2018 року в Києві біля будівлі Кабінету Міністрів зловмисники 

облили невідомою речовиною з неприємним запахом народних депутатів 

Сергія Капліна та Олександра Сугоняко, які брали участь в акції протесту 

профспілок. Зазначено, що в цей день в центрі Києва проходив марш 

профспілок з вимогою підвищення зарплат і соцвиплат, приурочений до 

всесвітнього дня дій за гідну працю. Після інциденту правоохоронці взяли під 

посилену охорону будівлю Кабміну. 

66. Нечаєв В. Е. Юридична природа класифікацій публічних 

послуг, що надаються підрозділами Національної поліції України 

/ В. Е. Нечаєв // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 

2017. – Вип. 6, т. 1. – С. 160-163. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-

6/1(21) Висвітлено наукові підходи до класифікації публічних послуг, які 

надають підрозділи Національної поліції України. Виходячи з різних наукових 

положень щодо класифікації таких послуг, запропоновано напрями 

вдосконалення цієї проблематики шляхом врегулювання поняття ”публічні 

послуги” на законодавчому рівні, вироблення та дотримання єдиних 

принципів надання публічних послуг підрозділами Національної поліції 

України, створення чіткого механізму забезпечення прав і свобод громадян 

за допомогою адміністративного регламенту надання публічних послуг. 

Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/38.pdf 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/38.pdf


67. Никифорчук Д. Теоретичні аспекти організації і тактики 

розшуку безвісно зниклих осіб у сучасних умовах / Д. Никифорчук, Д. 

Чемерис // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2018. – № 2. — С. 72-83. 

Висвітлено теоретичні аспекти організації і тактики розшуку безвісно 

зниклих осіб у сучасних умовах. Проаналізовано положення нормативно-

правових актів, що регулюють цей вид діяльності, увагу акцентовано на 

визначенні таких понять, як організація і тактика роботи оперативних 

підрозділів Національної поліції України. Відображено зв’язок між теорією і 

практикою діяльності поліції щодо розшуку безвісно зниклих осіб. 

Розглянуто елементи тактики, першочергові розшукові заходи з моменту 

отримання заяви про безвісне зникнення особи та планування оперативно-

розшукових заходів, з огляду на особливості ситуації зникнення людини. 

Схарактеризовано методику визначення кримінальних обставин таких 

подій. Текст: http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/853/861 

68. Павлюк Н. Особливості реалізації Національною поліцією 

України засобів захисту права власності / Наталія Павлюк 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 1. — С. 73-76. 

Проаналізовано адміністративно-правові засоби захисту права власності, 

що представлені інституційними і діяльнісними правовими інструментами. 

Встановлено, що вони спрямовані на відновлення порушеного права 

власності, усунення адміністративних правопорушень у цій сфері, покарання 

винних, ліквідацію наслідків неправомірних рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у сфері власності тощо.  Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/1/17.pdf 

69. Піляй І. Адміністративно-правові засади реалізації принципу 

транспарентності в органах прокуратури України / І. Піляй // Актуал. 

пробл. правознавства : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2. – С. 65-70. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-2(14) Досліджено поняття 

принципу транспарентності в органах прокуратури України. 

Проаналізовано нормативно-правове регулювання забезпечення обізнаності 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/853/861
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/1/17.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/1/17.pdf


про систему та функціонування органів прокуратури. Подано визначення 

такого термінологічного ряду: «принцип транспарентності» та «правові 

норми реалізації принципу транспарентності». Запропоновано зміни до 

чинного законодавства з метою подолання колізій та прогалин у механізмі 

реалізації принципу транспарентності в органах прокуратури. Текст: 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

70. Піляй І. Питання удосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах 

прокуратури / І. Піляй // Актуал. пробл. правознавства : зб. наук. пр. – 

Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – С. 64-69. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15483-3(015) Відображено підходи щодо удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення електронної транспарентності в органах 

прокуратури через визначення та диверсифікацію інформаційних технологій, 

сервісів та продуктів як особливих елементів інформаційно-аналітичного 

забезпечення, що використовуються чи мають втілюватися при 

супроводженні політики інформаційної обізнаності про систему та 

функціонування органів прокуратури; внесення обґрунтованих пропозицій до 

чинного законодавства та нормативно-правових актів прокурорської 

діяльності у сфері правової уніфікації та визначеності статусу 

”офіційності” веб-інфраструктури органів прокуратури. Текст: 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf 

71. Пустовій О. Участь оперативних підрозділів у досудовому 

розслідуванні масових заворушень / О. Пустовій // Наук. вісн. Нац. акад. 

внутр. справ. – 2018. – № 2. — С. 271-280. Окреслено основні проблеми 

участі оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні масових 

заворушень, визначено шляхи їх вирішення. Текст: 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/871/879 

72. Результати роботи Прокуратури Автономної Республіки 

Крим (серпень 2016 року – серпень 2018 року) // Вісн. прокуратури. – 2018. 

– № 9. — С. 8-23. З метою виконання рішення Ради національної безпеки і 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf
http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/871/879


оборони України, введеного в дію Указом Президента України, відповідно до 

наказу Генерального прокурора України Прокуратуру Автономної Республіки 

Крим передислоковано в місто Київ. Надалі – в 2015 та 2016 роках 

відповідно – на материкову частину України передислоковано Головне 

управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополі (в місто Одесу) і Головне управління Служби безпеки України в 

Автономній Республіці Крим (з розташуванням у місті Херсон). Таким 

чином, на материковій частині України функціонує система основних 

правоохоронних органів автономії. 

73. Рєзнік О. М. Оцінка діяльності правоохоронних органів щодо 

забезпечення фінансово-економічної безпеки держави / О. М. Рєзнік 

// Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6,    

т. 2. – С. 71-75. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) 

Проаналізовано діяльність правоохоронних органів України у сфері 

забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Обґрунтовано 

доцільність створення єдиного правоохоронного органу у сфері захисту 

фінансових та економічних інтересів держави. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/17.pdf 

74. Рибалко Н. Позитивні здобутки Прокуратури Чернігівської 

області щодо забезпечення державних інтересів у сфері державної та 

комунальної власності / Наталія Рибалко // Вісн. прокуратури. – 2018. –     

№ 9. — С. 31-35. Зазначено, що органи прокуратури Чернігівської області 

проводять системну роботу, спрямовану на недопущення фактів порушення 

інтересів держави у сфері державної та комунальної власності, активно 

вживають заходи представницького реагування. Про послідовність дій 

прокурорів області свідчить те, що до суду заявлено позовів на суму понад 

30 млн грн. Наразі задоволено та добровільно відшкодовано майже 20 млн 

грн, реально виконано рішень судів на суму 12,3 млн грн. 

75. Розум С. Ю. Історико-правові засади формування 

нормативно-правової бази підрозділів МВС України по боротьбі з 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/17.pdf


організованою злочинністю і корупцією / С. Ю. Розум // Вчені зап. Тавр. 

нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія ”Юрид. науки”. – 2018. – Т. 29(68), 

№ 3. — С. 12-17. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/5.pdf 

76. Ромась С. Захист прав дітей – одне з пріоритетних завдань 

прокурорів Хмельниччини / Сергій Ромась // Вісн. прокуратури. – 2018. – 

№ 9. — С. 36-40. У межах реалізації конституційної функції 

представництва інтересів держави у суді органи прокуратури 

Хмельниччини вживають заходи, спрямовані на захист інтересів держави у 

сфері охорони дитинства. 

77. Савельєва І. Особливості організації первинної професійної 

підготовки поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліції, на 

рівні центрів первинної професійної підготовки ”Академія поліції” 

/ І. Савельєва // Актуал. пробл. правознавства : зб. наук. пр. – Тернопіль, 

2018. – Вип. 2. – С. 83-87. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-2(14) 

Проаналізовано адміністративно-правове регулювання організації первинної 

професійної підготовки поліцейських, яких уперше прийнято на службу в 

поліції, на рівні центрів первинної професійної підготовки ”Академія 

поліції”. Висвітлено проблеми, пов’язані з недосконалістю нормативно-

правових актів, що регулюють це питання, а також запропоновано шляхи їх 

вирішення. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

78. САП завела справу на Ситника // Юрид. вісн. України. — 2018. 

— 28 верес. – 4 жовт. (№ 39). — С. 2. Зазначено, що Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне 

провадження за фактом можливого розголошення даних досудового 

розслідування директором Національного антикорупційного бюро Украины 

(НАБУ) Артемом Ситником. Як повідомлено, з метою забезпечення 

ефективності досудового розслідування матеріали розпочатого 

кримінального провадження будуть спрямовані Генеральному прокурору для 

визначення органа досудового слідства. 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/5.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf


79. Свірін О. Проблеми щодо пенсійного забезпечення 

працівників прокуратури та шляхи їх вирішення / Олександр Свірін 

// Вісн. прокуратури. – 2018. –  № 9. — С. 80-89. Звернено увагу, що у Законі 

України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» (Закон 

№ 1697-VII) не передбачено виплати прокурору при звільненні у зв’язку з 

виходом на пенсію одноразової грошової допомоги в розмірі місячного 

грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби в органах 

прокуратури, а також знижено відсоток від суми місячної заробітної 

плати, за яким призначається пенсія. 

80. Сеник В. Недопущення виникнення та врегулювання 

конфлікту інтересів при виконанні прокурорами повноважень 

/ Валентина Сеник, Роман Спусканюк // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 9. — 

С. 58-61.  Зауважено, що публічний характер діяльності працівників органів 

прокуратури та пильна увага до них із боку суспільства покладають 

особливу відповідальність на прокурора щодо неухильного дотримання вимог 

чинного законодавства. У статті 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» на прокурора, як і на інших суб’єктів, покладено обов’язки 

вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного 

конфлікту інтересів, його врегулювання, заборонено вчиняти дії та 

приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Відповідно до 

статистичної звітності форми № 1-КОР за 7 місяців 2018 року до 

адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів притягнуто 566 осіб, або 22 % загальної 

кількості притягнутих. Прокурори до відповідальності за цією статтею не 

притягувалися. 

81. Сервецький І. В. Соціально-психологічна реабілітація 

співробітників (працівників) оперативних підрозділів Служби безпеки 

України / І. В. Сервецький, О. Л. Назаренко // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. 

наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 1. – С. 139-142. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17531-6/1(21) Висвітлено теоретико-



методологічні засади медичної реабілітації співробітників (працівників) 

оперативних підрозділів Служби безпеки України. Охарактеризовано 

наслідки та можливі шляхи подолання посттравматичного стресового 

розладу. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/33.pdf 

82. Соколовий В. Захист майнових інтересів держави 

представницькими заходами Прокуратури Вінницької області / Вячеслав 

Соколовий // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 9. — С. 24-30. Наведено 

результати діяльності Прокуратури Вінницької області протягом 2017–

2018 років. 

83. Солоненко О. Служба в поліції як державна служба 

особливого характеру / О. Солоненко // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. 

– 2018. – № 2. — С. 212-223. Проаналізовано нормативні акти національного 

рівня, в яких регламентовано службу в Національній поліції як державну 

службу особливого характеру в Україні. Досліджено сучасний стан процесу 

реформування правоохоронних органів (зокрема створення нового 

центрального органу виконавчої влади – Національної поліції України та її 

системних підрозділів), теоретико-правовий зміст служби в поліції в 

контексті відповідних конституційно-правових положень, закон про 

державну службу, документ судової гілки влади. Текст: 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/866/874 

84. Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В. В. Долежана 

/ М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”; [уклад.: І. О. 

Кісліцина, М. О. Деменчук, С. І. Єленич ; відп. ред. Н. М. Бакаянова]. — 

Одеса : Юрид. літ., 2018. — 175 с. : портр., іл. — Бібліогр.: с. 29–70 та 

наприкінці ст. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Б357486 Зі змісту: Про 

деякі процедурні питання призначення та звільнення з посади Генерального 

прокурора України / Ю. Є. Полянський. – С. 98-100; Проблемні питання 

забезпечення єдності статусу прокурорів / Л. М. Москвич. – С.100-103; Роль 

етикету у діяльності прокурорів / І. О. Билиця. – С. 119-121; Правовий 

статус директора Національного антикорупційного бюро України / Е. Ф. 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_1/33.pdf
http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/866/874


Іскендеров. – С. 121-124; Повноваження спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури як відокремленого структурного підрозділу в системі органів 

прокуратури / І. С. Ковальчук. – С. 124-127; До питання щодо досудового 

рослідування як функції прокуратури на перехідному етапі / О. Г. Свида. –   

С. 139-143; Участь прокурора у справі про банкрутство / І. А. Бутирська. – 

С. 149-152; Напрями вдосконалення інституту прокуратури України в 

рамках європейських стандартів / Л. П. Нестерчук. – С. 155-158; Актуальні 

питання підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді / І. О. 

Кісліцина. – С. 158-161; Адвокат-захисник та прокурор-обвинувач: етика 

взаємовідносин у суді / В. В. Владишевська. – С. 161-163. 

85. Телелим В. Розгляд питання можливості протидії незаконним 

збройним формуванням силами штурмових груп прикордонних 

підрозділів швидкого реагування / В. Теплим, А. Курашкевич // Зб. наук. 

пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Військ. та техн. 

науки. – Хмельницький, 2017. –  № 3(73). – С. 139-154. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14788-3(73) Проаналізовано основні способи дій незаконних 

збройних формувань у зоні проведення антитерористичної операції. 

Обгрунтовано основні завдання, які доцільно покласти на штурмові групи 

прикордонних підрозділів швидкого реагування. 

86. Тесленко Л. ”Можете зробити краще — сядьте в моє крісло” : 

генеральний прокурор [Юрій Луценко] учора подав у відставку, проте 

парламент її не підтримав / Ліна Тесленко // Україна молода. — 2018. —      

7 листоп. (№ 121). — С. 2. Йдеться про виклик до парламенту українських 

силовиків, аби заслухати звіт щодо резонансного вбивства херсонської 

активістки й радниці херсонського міського голови Катерини Гандзюк. До 

народних депутатів прийшли Генеральний прокурор Юрій Луценко, міністр 

внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Національної поліції Сергій Князєв та 

очільник СБУ Василь Грицак. Народні депутати, які виступали після 

силовиків, звинувачували правоохоронні органи в бездіяльності та постійних 

сварках між собою, нагадували конкретні гучні кримінальні злочини 



останніх років, за які так ніхто й не відповів. В ході засідання ухвалено 

рішення про створення Тимчасової слідчої комісії для проведення 

розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських 

активістів. Її очолить позафракційний народний депутат Борислав Береза 

Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3381/2006/127818/ 

87. Торяник О. Особливості реалізації прокурором 

конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку / Олег Торяник 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 2. — С. 120-123. Досліджено 

особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо 

нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів 

правопорядку. Надано визначення поняття «нагляд прокурора за 

проведенням слідчих (розшукових) дій». Запропоновано доповнити форми 

участі прокурора у проведенні слідчих (розшукових) дій ініціюванням та 

обґрунтуванням перед слідчим суддею питання про проведення слідчих 

(розшукових) дій. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/23.pdf 

88. Торяник О. Ю. Щодо визначення конституційно-правового 

статусу прокуратури / О. Ю. Торяник // Право і сусп-во. – 2018. – № 3. — 

С.  71-74. Розглянуто теоретичні та конституційно-правові засади статусу 

прокуратури. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/15.pdf 

89. Туз Н. Д. Прогалини законодавчої бази як чинник 

неефективної діяльності патрульної поліції / Н. Д. Туз // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 173-182. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) Розглянуто недоліки 

законодавчої бази як чинник неефективної діяльності патрульної поліції 

України. Визначено проблеми, котрі гальмують та негативно впливають на 

остаточний результат ефективності діяльності патрульної поліції 

України. Вказано на невідповідності положень законодавства в різних 

нормативно-правових актах законодавства України. Наголошено, що 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3381/2006/127818/
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/23.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/15.pdf


вдосконалення нормативно-правової основи діяльності патрульної поліції 

України є одним із вагомих напрямів вдосконалення діяльності Національної 

поліції України на сучасному етапі розвитку державності. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/24.pdf 

90. Украинец пытался провезти через границу старинную икону 

// ДС-экспресс. — 2018. — 17 окт. (№ 42). — С. 2. Зазначено, що в пункті 

пропуску ”Катеринівка” прикордонники Сумського загону спільно з 

працівниками фіскальної служби запобігли спробі вивезення з України 

старовинної ікони. Оглядаючи автомобіль української реєстрації, на якому 

виїжджав до Росії зловмисник, прикордонний наряд в багажному відділенні 

транспортного засобу серед інших речей водія виявив Смоленську ікону 

Божої Матері, написану орієнтовно в XX столітті. 

91. Україна збільшила своє представництво в Інтерполі // Юрид. 

вісн. України. — 2018. — 28 верес. – 4 жовт. (№ 39). — С. 3. Зазначено, що 

голова Національної поліції Сергій Князєв в рамках візиту до Європолу провів 

робочу зустріч з його генеральним секретарем Юргеном Штоком, під час 

якої учасники зустрічі досягли домовленостей щодо представлення в 

Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) ще двох офіцерів, 

які будуть у ній постійними представниками України. Українські 

представники приступлять до виконання своїх обов’язків у штаб-квартирі 

організації в Ліоні терміном на чотири роки. 

92. Федоренко М. С. Особа співробітників правоохоронних 

органів в структурі криміналістичної характеристики 

перевищення влади або службових повноважень / М. С.  Федоренко 

// Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Юрид. науки : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – 

Вип. 6. – С. 141-156. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп18117-6 

Розглянуто особи правоохоронців, що перевищили владу або службові 

повноваження, як ключовий елемент структури криміналістичної 

характеристики цього різновиду кримінальних правопорушень. Зазначено, що 

визначальними в криміналістичній характеристиці є відомості про вік, 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/24.pdf


стать, освіту, посаду службової особи правоохоронного органу, її 

повноваження, характер дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи 

повноважень, мотиви та ціль протиправної поведінки. Наголошено, що на 

те теперішній час суттєво ускладнено реалізацію ст. 356 КК України 

відсутністю чіткого визначення поняття ” правоохоронні органи”, а також 

єдиного нормативно-правового акту, в якому б надавався повний і вичерпний 

перелік органів, які вважаються правоохоронними, з їх компетенцією та 

повноваженнями. За результатами проведеного узагальнення судово-слідчої 

практики зроблено висновок, що левову частку серед осіб, які засуджені за 

перевищення влади або своїх службових повноважень становлять 

співробітники, в коло функціональних обов’язків яких входять здійснення 

негласних слідчих (розшукових) дій, розшук винних осіб, їх затримання, 

доставлення до чергової частини відділів поліції, тимчасове тримання, 

проведення з ними необхідних процесуальних дій. До мотивів, з якими 

правоохоронці перевищували владу або свої службові повноваження можна 

віднести: службово-корисливі, ”псевдослужбові”, кар’єристські, 

насильницькі,” ідейні”, легковажно-безвідповідальні. 

Текст: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi

_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf 

93. Хоменко Н. У ”напарниках” – чотирилапий друг / Наталія 

Хоменко // Житомирщина. — 2018. — 12 жовт. (№ 74). — С. 2. Подано 

інформацію про те, що у Житомирському навчальному центрі підготовки 

поліцейських склали присягу 22 поліцейських, яких прийняли на службу в 

правоохоронні органи на посади кінологів. 

94. Чабаненко П. Аналіз інформаційно-аналітичної компоненти 

діяльності оперативних підрозділів Державної прикордонної служби 

України / П. Чабаненко, Д. Талалай, О. Фаріон // Зб. наук. пр. Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України: Серія: Військ. та техн. науки. — 

Хмельницький, 2017. — № 4(74). — С. 242-256. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14788-4(74) Проведено дослідження інформаційно-

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf


аналітичної компоненти діяльності оперативно-розшукових підрозділів 

Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та розкрито загальну 

характеристику її елементів. Сформовано комплекс заходів, що дозволить 

керівництву оперативних підрозділів ДПСУ покращити роботу з управління 

інформаційно-аналітичними процесами в підпорядкованих підрозділах. 

95. Шатрава С. Стан на правове регулювання кадрового 

забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку 

/ Сергій Шатрава // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 1. — С. 83-

87. З метою з’ясування кадрового забезпечення органів Національної поліції  

проаналізовано зміст термінів «кадрова політика», «кадрова робота», 

«кадрове забезпечення» тощо. Визначено поняття кадрового забезпечення 

органів Національної поліції. Виокремлено основні заходи, які спрямовані на 

покращання кадрового забезпечення органів Національної поліції України. 

Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/1/19.pdf 

96. Швець Д. В. Сутність та специфіка професійної підготовки 

поліцейських / Д. В. Швець // Право і сусп-во. – 2018. – № 3. — С. 217-223. 

Розглянуто сутність та специфіку професійної підготовки поліцейських в 

Україні, проаналізовано та узагальнено досвід професійної підготовки 

персоналу для органів поліції зарубіжних країн, зокрема Великобританії. 

Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/39.pdf 

97. Шкільнюк О. Вирішення питань забезпечення належної 

правової процедури обшуку в практичній діяльності правоохоронних 

органів Чернігівської області / Олексій Шкільнюк, Володимир Шмаровоз 

// Вісн. прокуратури. – 2018. – № 9. — С. 74-79. Наголошено, що одним із 

основних завдань правоохоронних органів є повне та швидке розслідування 

та розкриття злочинів і викриття осіб, винних у злочинній діяльності. 

Обшук як одна з основних слідчих (розшукових) дій  є достатньо ефективним 

засобом збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні. Разом 

з тим, для забезпечення допустимості отриманих у результаті його 

проведення фактичних даних необхідним є чітке дотримання вимог 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/1/19.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/39.pdf


Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) і під час 

підготовки слідчим, прокурором, а надалі – розгляду слідчим суддею 

клопотання про обшук, і  проведення обшуку, і при відкритті матеріалів 

досудового розслідування стороні захисту наприкінці досудового 

розслідування.  

98. Экс-главу милиции Сумской области ищут за кражу 

старинного оружия у коллекционера // ДС-экспресс. — 2018. — 17 окт. 

(№ 42). — С. 2. Подано інформацію, що прокуратура Запорізької області 

оголосила в розшук підозрюваного в заволодінні колекцій старовинної зброї 

вартістю близько 30 млн. гривень колишнього начальника управління МВС в 

Харківській області Віктора Козицького. Розслідування розпочато за 

ознаками ч. 5 ст. 191 КК на підставі заяви колекціонера Петрашіна в 

телепередачі, присвяченій діяльності колишнього генерального прокурора 

Віктора Пшонки. 

99. Ярема О. Г. Правові основи забезпечення транспортної 

безпеки в діяльності Національної поліції / О. Г. Ярема // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 173-182. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) Висвітлено правові основи 

забезпечення транспортної безпеки в діяльності Національної поліції. На 

підставі застосування методології теорії систем розглянуто особливості 

правого регулювання забезпечення транспортної безпеки та безпеки 

транспортної інфраструктури, роль і місце Національної поліції у 

визначеній сфері в умовах європейської інтеграції та окреслено комплекс 

питань, які потребують правого регулювання у контексті агресії на Сході 

держави Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/25.pdf 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/25.pdf


100. Алекса М. Є. Історична обумовленість встановлення 

кримінальної відповідальності за контрабанду на території України / М. 

Є. Алекса // Сучас. питання економіки і права. Серія: екон. науки : зб. наук. 

пр. / Міжнар. ун-т бізнесу і права, Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2018. –         

Вип. 2(7). – С. 225-234. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17258-1(7) 

Відображено специфіку встановлення кримінальної відповідальності за 

контрабанду як суспільно-небезпечного діяння. Виняткового значення 

надається дослідженню кримінальної відповідальності за контрабанду на 

території України .Текст: http://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-suchasni-

pitannya-ekonomiki-i-prava/ 

101. Ангелюк А.-М. Ю. Прблеми застосування кримінального 

процесуального затримання стосовно народних депутатів і суддів / А.-М. 

Ю. Ангелюк // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – 

Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 173-182. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16504-1(2018) Проаналізовано деякі аспекти затримання стосовно 

окремої категорії осіб, зокрема народних депутатів і суддів, встановлено 

проблеми застосування. Наведено відповідні приклади, де особи, 

скориставшись своєю недоторканністю, отримали змогу переховуватися від 

слідства та суду. Зазначено позитивні моменти у напрямі реформування 

інституту недоторканності суддів і народних депутатів щодо питань їх 

затримання за кримінальні правопорушення. Вдосконалено правову 

регламентацію затримання окремих осіб у законодавстві з урахуванням 

застосування цих норм на практиці. Надано відповідні пропозиції. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/27.pdf 

102. Андрушко А. В. Злочини проти волі, честі та гідності особи в 

проекті Кримінального кодексу України, підготовленому під 

керівництвом професора В.М. Смітієнка / А. В. Андрушко // Право та 

держ. упр. – 2018. – Т. 1, № 1. — С. 176-182. Проаналізовано положення 

проекту Кримінального кодексу України, підготовленого в 1990-х рр.  у 

частині регламентації відповідальності за злочини проти волі, честі та 

http://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-suchasni-pitannya-ekonomiki-i-prava/
http://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-suchasni-pitannya-ekonomiki-i-prava/
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/27.pdf


гідності особи. Зроблено висновок про те, що не всі відповідні положення є 

безсумнівними, однак вони свідчать про пошук шляхів удосконалення 

законодавства, спрямованого на кримінально-правову протидію вказаним 

посяганням, дозволяють врахувати їх у процесі реформування у відповідній 

частині чинного кримінального закону. 

103. Андрушко А. В. Кримінально-правова протидія викраденню 

людей у США / А. В. Андрушко // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – 

Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 2. – С. 105-109. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) Досліджено особливості кримінально-правової 

протидії викраденню людей у США. Розглянуто законодавство про 

кримінальну відповідальність за кіднепінг на рівні федерації та на рівні 

штатів. Зроблено висновок про те, що межа між викраденням людини і 

незаконним позбавленням її свободи (загальна норма) за законодавством 

різних штатів визначається по-різному й іноді є доволі нечіткою. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/24.pdf 

104. Андрушко О. В. Юридична відповідальність за 

правопорушення в кримінальному процесі як вид державного примусу 

/ О. В. Андрушко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – № 2. — С. 64-

70. Розглянуто співвідношення юридичної відповідальності з державним 

примусом. Зроблено висновок, що юридична відповідальність – вид примусу. 

Юридична відповідальність і примус – родові поняття для інших понять у 

кримінальному процесі, пов’язаних із ними. 

105. Антонюк А. Б. Процедура призначення та проведення судової 

експертизи відповідно до Кримінального процесуального кодексу 

України /А. Б. Антонюк, Б. В. Андрощук, Б. В. Савченко // Вісн. Одес. нац. 

ун-ту. Серія: Правознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2(31). – С. 193-199. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 14876-22/2(31) Висвітлено процедуру 

призначення та проведення судової експертизи шляхом здійснення загального 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/24.pdf


аналізу кримінального процесуального законодавства України та внесених 

відповідних змін до нього.  

106. Арешонков В. В. Поняття попередніх криміналістичних 

досліджень на досудовому розслідуванні / В.В Арешонков // Наук. вісн. 

Нац. акад. внутр. справ. – 2018. – № 2. — С. 145-157. Висвітлено 

проблематику, пов’язану з визначенням поняття однієї з базових категорій 

для такого розділу криміналістики, як криміналістична техніка, а саме 

попередніх криміналістичних досліджень, розмежуванням їх з іншими 

різновидами попередніх досліджень та окресленням їх загальної сутності. 

Текст: http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/download/860/868 

107. Березовський А. А. Про окремі аспекти реформування 

загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності як заходів 

кримінально-правового впливу на сучасному етапі / А. А. Березовський 

// Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6,    

т. 2. – С. 114-117. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) 

Проаналізовано перспективи правового регулювання загальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності, пов’язаних із реалізацією ідеї 

”спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень”. Виявлено позитивні та негативні аспекти реформування 

загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, внесено 

пропозицію про необхідність здійснення зазначеної діяльності з позицій 

системного підходу. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/26.pdf 

108. Бойко В. В. Кримінологічні показники тяжкої насильницької 

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

України / В. В. Бойко // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-

Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 2. – С. 118-122. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) Проаналізовано кримінологічні показники 

тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в 

особливо великих містах України: рівень, структуру, динаміку. Наведено 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/download/860/868
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/26.pdf


основні тенденції розвитку цього виду злочинності. Кримінологічним 

дослідженням охоплені міста Київ, Харків та Одеса. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/27.pdf 

109. Бориславський Р. А. Диференціація кримінальної 

відповідальності за знищення та пошкодження майна у статтях 

Особливої частини КК України / Р. А. Бориславський // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 173-182. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) Комплексно та системно 

проаналізовано норми Особливої частини Кримінального кодексу України у 

сфері охорони власності від протиправного знищення чи пошкодження 

майна. Досліджено проблемні аспекти диференціації кримінальної 

відповідальності за знищення та пошкодження майна. Розглянуто практику 

застосування норм кримінального закону в цій сфері. Вивчено доктринальні 

положення щодо виявлених проблем диференціації кримінальної 

відповідальності за таке діяння. Запропоновано окремі способи їх вирішення. 

Текст: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/29.pdf 

110. Бугера О. І. Інформатизація кримінологічних досліджень із 

використанням можливостей мережі інтернет / О. І. Бугера // Право та 

держ. упр. – 2018. – Т. 1, № 1. — С. 183-187. Установлено, що для 

удосконалення інформатизації кримінологічних досліджень необхідно 

здійснити відповідне технічне переоснащення правоохоронних органів; 

розробити методику використання мережі Інтернет для запобігання 

злочинності; забезпечити створення спеціалізованих баз кримінологічної 

інформації, їх ефективне функціонування та оновлення. Важливим також є 

здійснення картографування кримінологічної інформації з використанням 

геоінформаційної системи. 

111. Вакулік О. А. Генеза інституту початку досудового 

розслідування в кримінальному судочинстві / О. А. Вакулік // Право і 

сусп-во. – 2018. – № 3. — С. 268-274. Розглянуто історико-правові 

передумови становлення інституту початку досудового розслідування в 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/27.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/29.pdf


кримінальному судочинстві. Узагальнено наукові підходи до проблем початку 

кримінальної процесуальної діяльності. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/48.pdf 

112. Вакулік О. А. Правові й організаційні питання внесення 

відомостей про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру 

досудових розслідувань / О. А. Вакулік // Вісн. пенітенціар. асоц. України. – 

2018. – № 1. — С. 160-168. Розглянуто питання функціонування й 

адміністрування Єдиного реєстру досудових розслідувань і діяльності осіб, 

уповноважених розпочинати досудове розслідування шляхом внесення до 

нього відомостей про кримінальні правопорушення. Досліджено поняття 

ЄРДР і його структуру, виявлено низку недоліків, що потребує пошуку 

шляхів їх усунення. Також порушено дискусійні питання щодо юридичного 

(правового) змісту діяльності з унесення й оброблення відповідних 

відомостей. Текст: https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/160/168 

113. Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона фондового 

ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення / Руслан 

Анатолійович Волинець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — Київ 

: Дакор, 2018. — 452 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788318 Здійснено 

комплексне дослідження кримінально-правової охорони фондового ринку. 

Вироблено рекомендації, врахування яких утворює цілісність кримінально-

правової охорони фондового ринку. Окрему увагу приділено особливостям 

визнання фондового ринку об’єктом кримінально-правової охорони, 

кримінально-правовим аспектам механізму заподіяння шкоди фондовому 

ринку та його основним структурним елементам. Висвітлено основні 

проблеми конкретизації об’єктивних і суб’єктивних ознак їх складів, а 

також досліджено основні питання, пов’язані з кваліфікацією таких 

злочинів, їх розмежуванням між собою, а також з іншими 

правопорушеннями. 

114. Гаркуша А. Г. Побої і мордування у кримінальному праві та 

законодавстві / Аліна Григорівна Гаркуша, В. В. Лень ; М-во внутр. справ 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/48.pdf
https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/160/168


України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, М-во освіти і науки України, 

Нац. техн. ун-т ”Дніпр. політехніка”. — Дніпро : Біла К. О., 2018. — 123 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А788359 Висвітлено питання побоїв і 

мордувань у кримінальному праві та законодавстві, зокрема соціально-

правова обумовленість, юридичний аналіз складу злочину, зарубіжний досвід 

деяких країн у цій сфері. Надано відповідні пропозиції. 

115. Гончарова А. Кримінологічна політика у сфері боротьби з 

тероризмом / Анна Гончарова // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – 

№ 2. — С. 182-185. Розглянуто особливості кримінологічної політики у сфері 

боротьби з тероризмом, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, динаміку та 

географію тероризму. Виділено основні механізми терористичного насилля і 

особливості реагування на нього. Досліджено міжнародно-правові та 

наукові підходи, що вивчають державну політику в галузі запобігання 

терористичним актам, відповідальність і покарання за тероризм. Текст: 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/34.pdf 

116. Грицак Х. Аналіз внесення змін до Кримінального 

процесуального законодавства: строки досудового розслідування 

/ Христина Грицак // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 3. — 

С  148-151. Присвячено аналізу основних положень кримінального 

процесуального законодавства, що стосуються визначення строків 

досудового розслідування. Здійснено аналіз нововведених норм у КПК України 

в частині визначення строків з моменту внесення відомостей у ЄРДР до 

повідомлення особі про підозру, також з моменту повідомлення про підозру і 

до завершення досудового розслідування у вигляді затвердження 

обвинувального акта та підстави продовження строків досудового 

розслідування в межах загального строку досудового розслідування. Текст: 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/29.pdf 

117. Гузела М. Поняття повідомлення про підозру в 

кримінальному провадженні / М. Гузела, А. Палюх // Вісн. Нац. ун-ту 

”Львів. політехніка” : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – № 876: Юридичні науки. – 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/34.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/29.pdf


С. 249-255. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп2543-876 Досліджено  

сутність поняття про підозру в кримінальному провадженні. Розглянуто 

повідомлення про підозру як інститут кримінального процесуального права, 

кримінальну процесуальну дію, акт правового застосування; кримінальний 

процесуальний документ; кримінальне процесуальне рішення. Визначено такі 

ознаки повідомлення про підозру: державно-владний характер; 

адресованість конкретному суб’єкту; обґрунтованість, законність, 

вмотивованість рішення; оформлення відповідно до встановленої 

кримінальної процесуальної форми. 

118. Гула Л. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності 

як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні / Л. Гула // Вісн. 

Нац. ун-ту ”Львів. політехніка” : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – № 876 : 

Юридичні науки. – С. 255-261. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп2543-876 

Розглянуто поняття та зміст проведення судової експертизи у сфері 

інтелектуальної власності під час досудового розслідування. 

Охарактеризовано порядок проведення судової експертизи у сфері 

інтелектуальної власності. Наведено основні види судових експертиз у сфері 

інтелектуальної власності. Окреслено завдання судового експерта під час 

дослідження об’єктів інтелектуальної власності. 

119. Даль А. Л. Тримання під вартою як запобіжний захід у 

кримінальному провадженні / Даль Адам Лаврентійович, Абламський 

Сергій Євгенович ; за заг. ред. О. О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків : ХНУВС : Панов, 2017. — 237 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788311 Видання присвячено комплексному вивченню 

теоретичних, законодавчих і прикладних питань, пов’язаних із 

застосуванням тримання під вартою в кримінальному провадженні. 

Розглянуто теоретико-методологічні основи інституту тримання під 

вартою та процесуальний порядок його застосування. Проаналізовано 

правовий механізм захисту прав, свобод і законних інтересів особи, щодо 

якої обирається зазначений запобіжний захід. На підставі дослідження 



чинного кримінального процесуального законодавства України виявлено 

наявні проблеми застосування тримання під вартою. Запропоновано 

можливі шляхи вдосконалення Кримінального процесуального кодексу 

України в частині означених питань. 

120. Демідов І. Взаємодія прокурора, слідчого з оперативними й 

іншими підрозділами під час проведення контрольованої поставки, 

контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин у 

кримінальному провадженні / І. Демідов // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. 

справ. – 2018. – № 2. — С. 246-258. Розглянуто актуальні теоретичні, 

правові й організаційні питання взаємодії прокурора, слідчого та інших 

підрозділів під час проведення контрольованої поставки, контрольованої та 

оперативної закупки товарів, предметів і речовин у кримінальному 

провадженні. Висвітлено аспекти такої взаємодії під час підготовки та 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Окреслено проблемні питання 

взаємодії прокурора і слідчого на стадії досудового розслідування, а також 

особливості взаємодії прокурора й оперативних підрозділів. Текст: 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/869/877 

121. Демура М. І. Процесуальне становище потерпілого під час 

досудового розслідування / Марина Ігорівна Демура ; [наук. ред.: В. І. 

Маринів] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2018. — 

223 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788379 Висвітлено процесуальне 

становище потерпілого. Надано авторське визначення понять «потерпілий 

– фізична особа» та «потерпілий – юридична особа». Розглянуто 

процесуальні права потерпілого, виявлено недоліки їх правової регламентації 

та запропоновано шляхи їх усунення. Сформульовано низку пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення процесуального становища потерпілого в 

особливих порядках кримінального провадження. Проаналізовано основні 

кримінальні процесуальні способи відшкодування шкоди потерпілому, такі як 

цивільний позов та кримінальна процесуальна реституція. Розкрито зміст 

кримінальних процесуальних засобів відшкодування шкоди потерпілим. 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/869/877


122. Домбай М. М. Процесуальне керівництво обшуком у 

кримінальному провадженні / М. М. Домбай, Ю. В. Голуб // Вісн. Одес. 

нац. ун-ту. Серія: Правознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2(31). – С. 206-

212. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 14876-22/2(31) Розглянуто 

повноваження прокурора як процесуального керівника під час досудового 

розслідування у кримінальному провадженні та, зокрема, участь у 

проведенні обшуку як невідкладної слідчої (розшукової) дії. 

123. Дуфенюк О. М. Досвід Польщі стосовно участі судового 

експерта у кримінальному провадженні / О. М. Дуфенюк // Наук. вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 240-

250. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) Продовжено серію 

публікацій, присвячених висвітленню наукового матеріалу, згромадженого 

та проаналізованого у рамках участі авторки у Стипендіальній програмі ім. 

Л. Кіркланда у 2016–2017 р. Досліджено процесуальні підстави, моделі 

залучення судових експертів, підстави відводу, а також оплати праці у 

кримінальному провадженні за законодавством Республіки Польща. На 

підставі ґрунтовного аналізу нормативно-правових актів, наукових праць і 

науково-практичних коментарів сформульовано висновки стосовно 

відмінностей правового регулювання участі судових експертів в 

українському та польському кримінальних провадженнях. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/30.pdf 

124. Євхутич І. М. Цивільний позов у кримінальному процесі 

доцільність та необхідність / І. М. Євхутич, І. Р. Серкевич // Наук. вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 250-

259. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) З’ясовано 

доцільність і необхідність поєднання норм двох галузей права (цивільного 

судочинства та кримінального процесу) в кримінальному провадженні, з 

огляду на захист особи, суспільства й держави від кримінальних 

правопорушень, на охорону прав,  свобод і законних інтересів учасників 

кримінального провадження. Наголошено, що захист порушених злочином 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/30.pdf


майнових прав суб’єктів у кримінальному процесі у формі підтримки 

цивільного позову – це окремий напрям діяльності, що має всі властивості 

кримінально-процесуальної функції. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/31.pdf 

125. Калганова О. А. Участь сторони захисту у процесі 

доказування у кримінальному провадженні / О. А. Калганова, Б. П. 

Черниш, А. А. Пашкова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Правознавство. – 

Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2(31). – С. 213-219. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14876-22/2(31) Досліджено кримінально-процесуальне 

регулювання участі сторони захисту у процесі доказування у кримінальному 

провадженні. Приділено увагу питанню рівності сторін у процесі 

доказування в кримінальному провадженні. 

126. Камоцький О. Б. Сутність і значення інформаційної моделі 

криміналістичної характеристики особистості злочинців в процесі 

інноваційної діяльності / О Б. Камоцький // Сучас. питання економіки і 

права. Серія: екон. науки : зб. наук. пр. / Міжнар. ун-т бізнесу і права, Київ. 

міжнар. ун-т. – Київ, 2018. – Вип. 2(7). – С. 225-234. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17258-1(7) Розглянуто поняття, зміст, елементи 

криміналістичної характеристики, зокрема такого її важливого елемента, 

як  криміналістична характеристика особистості злочинців, які скоювали 

розкрадання в процесі зайняття інноваційною діяльністю. На базі цих даних 

зроблено висновки щодо сутності і значення криміналістичної 

характеристики, її елементів і доведено необхідність їх застосування в 

практичній діяльності з розслідування злочинів. Текст: 

http://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-suchasni-pitannya-ekonomiki-i-prava/ 

127. Капліна О. Проведення ревізій та перевірок у кримінальному 

провадженні: дисонанс законодавства та правозастосовчої практики 

/ Оксана Капліна, Наталія Маринів // Підприємництво, госп-во і право. – 

2018. – № 2. — С. 197-206. Проаналізовано чинне кримінальне процесуальне 

та фінансове законодавство в аспекті можливості призначення та 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/31.pdf
http://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-suchasni-pitannya-ekonomiki-i-prava/


проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні. 

Констатовано наявність колізійності та неузгодженості між 

кримінальним процесуальним та податковим законодавством. Підкреслено, 

що у кримінальному процесі найчастіше призначаються саме податкові 

перевірки. Наголошено, що, незважаючи на позбавлення слідчих та 

прокурорів повноважень призначати ревізії та перевірки, останні 

продовжують звертатися до слідчих суддів із відповідними клопотаннями, 

які найчастіше задовольняються. Зазначений дисонанс чинного 

законодавства та правозастосовної практики породжує низку проблем не 

лише для органів, що ведуть кримінальне провадження, але й для суб’єктів 

господарювання, а також органів, що проводять ревізії та перевірки. 

Порушені проблеми розглянуто крізь призму правозастосовної практики. 

Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/37.pdf 

128. Карапетян О. Злочинні технології збагачення з 

використанням криптовалют та особливості їх розслідування 

/ О. Карапетян, В. Білинський // Актуал. пробл. правознавства : зб. наук. пр. – 

Тернопіль, 2018. – Вип. 2. – С. 115-120. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15483-2(14) З’ясовано переваги та недоліки використання та обігу 

криптовалюти, на основі чого обґрунтовано положення про зменшення 

корупційних ризиків за допомогою децентралізації цифрової валюти. 

Визначено практичні підходи до фінансових розслідувань незаконно 

одержаних коштів та обґрунтовано їх основні складові. Текст: 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

129. Карлін О. Відкликати підозру / Опанас Карлін // Укр. адвокат. – 

2018. – № 9. — С. 9-11. Охарактеризовано зміни до Кримінального 

процесуального кодексу України, за якими на етапі досудового провадження 

стало можливим оскарження повідомлення слідчого, прокурора про підозру. 

130. Карпенко Н. В. Актуальні питання розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених у місцях позбавлення волі  / Н. 

В. Карпенко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Правознавство. – Одеса, 2017. – 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/37.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf


Т. 22, вип. 2 (31). – С. 288-294. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 14876-

22/2(31) Висвітлено питання  розслідування злочинів у місцях позбавлення 

волі, їх специфіку та організацію. Проаналізовано національне кримінально-

правове законодавство, яке наділяє органи Державної кримінально-

виконавчої служби України повноваженнями щодо досудового розслідування 

цієї категорії справ. 

131. Катриченко Т. Анатомия измены / Татьяна Катриченко 

// Фокус. — 2018. — № 43 (26 окт.). — С. 13-15. Наведено правове 

трактування поняття ”державна зрада”, що набуло особливої 

актуальності у світлі подій, пов’язаних із гібридною агресією Російської 

Федерації (РФ) на Донбасі та у Криму. Зазначено, що з 2014 року у 

Генеральній прокуратурі налічується 886 підозрюваних у державній зраді. 

Більшість з них – військові, правоохоронці та судді, які перейшли на бік РФ у 

Криму. Четверта частина від загальної кількості підозрюваних – люди, що 

співпрацюють з РФ, знаходячись на материку. Наголошено, що ”якщо мова 

йде про зраду, то маються на увазі виключно умисні дії – громадянин має 

усвідомлювати, що його дії або бездіяльність можуть зашкодити 

національним інтересам”. Наведено приклади розгляду окремих судових 

справ. Проаналізовано особливості українського законодавства (у тому 

числі статті Кримінального кодексу України), яке ”чітко не визначає, кого 

можна назвати зрадником, а для кого – знайти іншу статтю”. Текст: 

https://focus.ua/politics/410724-anatomiya-izmeny.html 

132. Кісілюк Е. М. Кримінальна відповідальність за гендерно 

зумовлене насильство в Україні / Е. М. Кісілюк, О. В. Смаглюк // Вісн. 

пенітенціар. асоц. України. – 2018. – № 1. — С. 96-102. Розглянуто 

особливості кримінальної відповідальності за гендерно зумовлене насильство 

у кримінальному законодавстві України. Проаналізовано зміни та 

доповнення щодо кримінально-правової протидії такому насильству. 

Сформульовано визначення гендерно зумовленого насильства, встановлено 

йохарактеризовано його види, розкрито їх зміст, запропоновано шляхи 

https://focus.ua/politics/410724-anatomiya-izmeny.html


конкретизаії окремих кримінально-правових норм щодо протидії такому 

насильству та вказано на можливість виникнення спірних моментів під час 

кваліфікації злочинів, пов’язаних із насильством у сім’ї. Текст: 

https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/96/102 

133. Коваленко І. П. Право заявника на забезпечення безпеки 

щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї у кримінальному 

провадженні / І. П. Коваленко // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Юрид. науки 

: зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 6. – С  113-123. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп18117-6 Розглянуто питання здійснення гарантованого 

чинним законодавством права особи, що звернулась до органу державної 

влади, уповноваженого розпочинати досудове розслідування з заявою або 

повідомленням про кримінальне правопорушення, на забезпечення безпеки 

щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, в рамках кримінального 

провадження, в процесі реалізації повноважень суб’єкта кримінально-

процесуальних відносин. Висвітлено процедуру реалізації такого права та 

заппропоновано внести відповідні зміни до законодавства з метою 

належного його використання.  

Текст: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi

_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf 

134. Козлова А. Г. Психологічне супроводження кримінальних 

проваджень як ефективний метод забезпечення об’єктивного 

розслідування / А. Г. Козлова // Молодий вчений. – 2018. – № 7, ч. 2. — 

С. 201-204.  Розкрито актуальність використання спеціальних психологічних 

знань у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх жертв насильства. 

Наголошено на  необхідності створення центрів психологічного 

супроводження кримінальних проваджень. Викладено основну концепцію 

створення єдиної системи психологічного супроводження кримінальних 

проваджень на основі чинного законодавства. Здійснено теоретичний аналіз 

закордонного досвіду щодо забезпечення прав і свобод дитини, яка стала 

https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/96/102
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf


учасником кримінального провадження. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/7/45.pdf 

135. Костенко Я. В. Психологічні та правові особливості дитячої 

злочинності / Я. В. Костенко // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-

Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 2. – С. 130-134. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) Подано аналітичний матеріал щодо злочинів, 

що вчинені неповнолітніми. Викладено риси, кримінологічну характеристику 

та сучасні тенденції злочинності неповнолітніх в Україні. З’ясовано 

географію злочинів, їхній груповий характер, підвищену латентність, 

типовість злочинів, стан неповнолітнього, у якому здійснено злочин, 

сезонність проявів як особливості кримінологічної характеристики. 

Особливе значення надано наявності сім’ї як головному аспекту виховання 

та подолання негативних, асоціальних проявів поведінки неповнолітніх. 

Приділено увагу тому факту, що знання певних особливостей психологічних і 

правових аспектів дитячої злочинності сприяє розробленню диференційних 

заходів запобігання та профілактики правопорушень, що вчиняються цією 

категорією осіб. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/29.pdf 

136. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування 

злочинів / [С. В. Ківалов та ін.] ; за ред. В. В. Тіщенка ; М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Гельветика, 2018. — 428 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А788368 Висвітлено сучасні наукові підходи 

до криміналістичного та оперативно-розшукового забезпечення 

розслідування злочинів. Розглянуто методичні і правові засади вирішення 

завдань досудового розслідування, сучасні методи і засоби розслідування 

злочинів, а також особливості окремих криміналістичних методик. Окрему 

увагу приділено питанням використання кіберпростору для вчинення злочину 

та у ході виявлення і розслідування кримінальних правопорушень. 

137. Крушинський С. А. Оперативно-розшукової діяльності: 

проблеми подання і використання у кримінальному судочинстві 

України / Сергій Антонович Крушинський // Економіка та мит.-прав. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/7/45.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/29.pdf


відносини. – 2018. – № 3. — С. 50-56. Проаналізовано проблеми, пов’язані з 

поданням матеріалів оперативно-розшукової діяльності органам досудового 

розслідування. 

138. Купар Д. Ю. Кримінальна відповідальність у системі заходів 

кримінально-правового характеру: поняття, ознаки та види 

/ Д. Ю. Купар // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 

2017. – Вип. 6, т. 2. – С. 135-139. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-

6/2(21) Досліджено наявні доктринальні точки зору, що стосуються 

розуміння сутності, ознак та видів кримінальної відповідальності, і, на 

підставі цього, сформульовано власні узагальнювальні висновки, що 

полягають в уточненні, конкретизації або розширенні доктринального 

уявлення про цей правовий феномен. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/30.pdf 

139. Кучерява О. За незаконне носіння військової форми, 

осквернення пам’ятників буде жорсткіша відповідальність / Олександра 

Кучерява // Голос України. — 2018. — 24 жовт. (№ 200). — С. 3. Йдеться 

про зареєстрований у Верховній Раді України (ВР України) законопроект про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії 

стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та 

наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної 

цілісності України та деяких інших осіб (реєстр. № 9217). Зазначено, що 

мета законопроекту – посилення поваги до осіб, які захищають 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Законопроект передбачає збільшення розміру штрафу за незаконне носіння 

військової форми чи державних нагород. Запропоновано встановити 

адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми – 

одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або 

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, 

особами, які не мають на те права, шляхом внесення відповідних змін до 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/30.pdf


Кодексу України про адміністративні правопорушення. Законопроект 

також встановлює кримінальну відповідальність за осквернення або 

руйнування могили чи пам’ятника, спорудженого в пам’ять осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/309090 

140. Лепісевич П. М. Практичні засади усунення протидії 

розслідування злочинів у сучасних умовах / П. М. Лепісевич, М. Д. Курляк 

// Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – 

Вип. 1. – С. 259-268. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) 

Проаналізовано низку проблем, які реально загрожують розслідуванню 

кримінальних злочинів за сучасних  умов. Охарактеризовано найпоширеніші 

види протидії розслідуванню злочинів правоохоронними органами, які 

виявляються в різних видах і формах. Аргументовано необхідність подолання 

протидії розслідуванню злочинів. Розглянуто основні напрями боротьби з 

подолання протидії розслідуванню злочинів і протиправну діяльність 

зацікавлених осіб, яка спрямована на приховування розкриття злочинів та їх 

розслідування. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/34.pdf 

141. Літкевич Д. О. Інноваційні технології та кримінальне 

процесуальне доказування: постановка проблеми / Д. О. Літкевич // Право 

і сусп-во. – 2018. – № 3. — С. 274-279. Розглянуто напрями сучасної 

інформатизації кримінального провадження. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/49.pdf 

142. Мaлaнчук П. Інструменти легaлiзaцiї дoхoдiв, oтримaних 

злoчинним шляхом / П. Маланчук // Актуал. пробл. правознавства : зб. наук. 

пр. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2. – С. 121-125. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-2(14) Узaгaльнено oснoвні iнструменти легaлiзaцiї 

дoхoдiв, oтримaних злoчинним шляхoм. Oхарактеризовано oснoвнi схеми 

вiдмивaння кoштiв, oдержaних злoчинним шляхoм. Рoзглянутo вiртуaльнi 

грoшi як недoлiки в свiтoвiй екoнoмiцi. Прoaнaлiзoвaнo бiткoiн як рiзнoвид 

http://www.golos.com.ua/article/309090
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2018/34.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/49.pdf


криптoвaлюти. Oкресленo мoжливi зaгрoзи, пoв’язaнi з їх викoристaнням. 

Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

143. Медвідь А. Б. Проблема термінологічного визначення видів 

правомірних заходів позбавлення свободи, які застосовуються 

без рішення суду / А. Б. Медвідь // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Юрид. 

науки : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 6. – С. 124-133. – Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп18117-6 Досліджено  та зіставлено юридичний зміст 

термінів ”арешт” та ”тримання особи під вартою”, які використовуються 

у підпункті “c)” пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та у частині 3 статті 29 Конституції України, 

відповідно, для позначення видів правомірних заходів позбавлення свободи, які 

можуть застосовуватися без рішення суду. На основі детального аналізу 

вказаних положень, відповідних рішень Конституційного суду України та 

національного законодавства України зроблено висновок про те, що 

застосований Конституцією України термін “тримання особи під вартою” 

за своїм значенням загалом відповідає його юридичному змісту, визначеному 

законодавством України та кореспондується із поняттям ”арешт”, у 

розумінні досліджуваного положення Конвенції. Сформульовано пропозиції 

щодо внесення змін до частини 2 статті 176 Кримінального процесуального 

кодексу України. 

144. Михайленко В. В. Співвідношення засад верховенства права і 

законності у кримінальному процесі України / В. В. Михайленко 

// Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6,    

т. 2. – С. 158-163. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) 

Проаналізовано співвідношення і відмежування засад верховенства права й 

законності у кримінальному провадженні відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України. З’ясовано, що в засаді верховенства права 

виявляється вимога процесуальної неупередженості, формально зв’язана 

раціональними й розумними обмеженнями, встановленими законом. На 

думку автора, для реального дотримання прав і свобод людини під час 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf


кримінального провадження, недостатнім є дотримання суб’єктами, що 

провадять таку діяльність, норм процесуального законодавства.  Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/35.pdf 

145. Молодь: освіта, наука, духовність = Youth: education, science, 

spirituality : тези доп. XV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених : 

(м. Київ, 17-19 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна”, Наук. т-во студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, Всеукр. молодіж. громад. орг. студентів з 

інвалідністю ”Гаудеамус”. — Київ : Ун-т ”Україна”, 2018. – Ч. 3. – 458с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А790554-3 Зі змісту: Відводи у 

кримінальному провадженні України / О. С. Антоненко. – С. 250-252; 

Контроль держави за злочинністю / Г. В. Вангела. – С. 265-266; Повага до 

людської гідності у кримінальному провадженні України / О. А. Гумбатов. – 

С. 292-294; Кримінальні правопорушення проти порядку здійснення 

господарської та пов’язаної з нею діяльності / А. О. Зощенко. – С. 307-309; 

Правовий режим системи криміналістичної техніки / Г. А. Клітинська, В. О. 

Фоменко. – С. 320-322; Питання забезпечення проведення судових експертиз 

в світлі нових змін до КПК України / В. Ф. Коваленко. – С. 322-323; 

Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх / С. В. 

Палубець. – С. 383-385; Судово-експертні дослідження у кримінальному 

провадженні України та захист прав людини / О. А. Панасюк. – С. 387-389; 

Кримінально-правові проблеми застосування індивідуальної амністії в 

Україні / А. В. Сбітнєва. – С. 407-409; Текст: 

http://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka

_duhovnist/Molod_Zb_tez_2018_part3.pdf 

146. Моргун С. О. Необхідність запровадження нової моделі суду 

присяжних у кримінальному провадженні України / С. О. Моргун // Вісн. 

Одес. нац. ун-ту. Серія: Правознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2(31). – 

С. 313-317. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 14876-22/2(31) Розглянуто 

основні положення законодавства Франції та США щодо діяльності суду 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/35.pdf
http://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka_duhovnist/Molod_Zb_tez_2018_part3.pdf
http://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka_duhovnist/Molod_Zb_tez_2018_part3.pdf


присяжних як базових держав для запозичення досвіду Україною. На основі 

цього запропоновано створення нової моделі суду присяжних у 

кримінальному провадженні України. 

147. Мороз О. Умисне неподання е-декларації через релігійні 

переконання / О. Мороз // Місц. самоврядування. — 2018. — № 9 (верес.). 

— С. 51-55. На прикладі судової справи розглянуто корупційне 

правопорушення – неподання декларації суб’єктом декларування (саме через 

релігійні переконання). У цій справі особу – державного службовця – визнано 

винною та засуджено за ст. 3661 Кримінального кодексу України, а саме за 

умисне неподання декларації суб’єктом декларування, передбаченої Законом 

України від 14.10.2014 № 1700-VII ”Про запобігання корупції”. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/september/issue-9/article-39265.html 

148. Олашин М. М. Кримінальна відповідальність за порушення 

прав пацієнта за законодавством зарубіжних країн / М. М. Олашин, 

В. М. Слупко // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Юрид. науки : зб. наук. пр. – 

Львів, 2018. – Вип. 6. – С. 69-78. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп18117-6 

Проаналізовано законодавство країн ближнього та далекого зарубіжжя, яке 

регламентує кримінальну відповідальність за порушення прав пацієнта. 

Проведено порівняльний аналіз з відповідним законодавством України. 

Досліджено особливості встановлення кримінальної відповідальності за 

порушення прав пацієнта, підстави притягнення до кримінальної 

відповідальності за вчинення таких злочинів. Виокремлено відмінності 

встановлення об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину, що 

передбачає кримінальну відповідальність за порушення прав пацієнта. 

Встановлено прогалини у вітчизняному законодавстві, що регулює питання 

притягнення до відповідальності за порушення прав пацієнта та 

запропоновано шляхи удосконалення відповідних норм чинного кримінального 

законодавства. Текст: 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vyda

nnya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/september/issue-9/article-39265.html
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf


149. Павловський А. А. Проблеми визначення ”вікової 

неосудності” в кримінальному праві України / А. А. Павловський, О. В. 

Славна // Вісн. пенітенціар. асоц. України. – 2018. – № 1. — С. 137-142. 

Розглянуто питання кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб. 

Акцентовано увагу на дослідженні поняття вікової неосудності. Окреслено 

проблемне питання щодо співвідношення змісту вікової неосудності й 

обмеженої осудності. Текст: 

https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/137/142 

150. Пілюков Ю. Процесуальні вимоги до висновку експерта у 

кримінальному провадженні / Ю. Пілюкова // Актуал. пробл. правознавства 

: зб. наук. пр. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – С. 99-103. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-3(015) Досліджено процесуальні особливості 

формування, перевірки та оцінки висновку експерта. Запропоновано окремі 

доповнення до КПК України щодо порядку залучення експерта сторонами 

кримінального провадження. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/04/3-2018.pdf 

151. Піцик Ю. М. Кримінально-правова характеристика 

кіберзлочинів проти власності  / Ю. М. Піцик // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. 

наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 2. – С. 145-149. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) Розглянуто елементи кіберзлочинів 

проти власності, а саме об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну 

сторону досліджуваної категорії злочинів. Надано авторське бачення 

понятійного апарату та змісту обов’язкових складових кіберзлочинів проти 

власності. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/32.pdf 

152. Резнік Ю. С. Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку в міжнародному кримінальному праві / Ю. 

С. Резнік // Альм. міжнар. права. – 2018. – Вип. 19. — С. 83-90. Розглянуто 

особливості формування концептуальної моделі злочинів проти миру. 

Проаналізовано шляхи вдосконалення українського кримінального 

законодавства в цій сфері. Текст: http://intlawalmanac.net/v19/12.pdf 

https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/137/142
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/32.pdf
http://intlawalmanac.net/v19/12.pdf


153. Рогатинська Н. Значення та особливості отримання доказів в 

кримінально – процесуальному доказуванні / Н. Рогатинська, А. Куйбіда 

// Актуал. пробл. правознавства : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – 

С. 108-113. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-3(015) Розглянуто 

особливості отримання та допустимості доказів в кримінально-

процесуальному доказуванні. Проаналізовано наукові підходи щодо 

визначення поняття доказів як основної правової категорії у кримінальному 

провадженні. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-

2018.pdf 

154. Романюк І. Інтелектуальна власність: кримінально-правові 

аспекти дослідження / І. Романюка // Вісн. Нац. ун-ту ”Львів. політехніка” : 

зб. наук. пр. – Львів, 2017. – № 876: Юридичні науки. – С. 284-290. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп2543-876 Розглянуто стан кримінально-

правового дослідження інтелектуальної власності, яка сьогодні є 

найціннішим капіталом держави, адже перетворення інтелектуальних 

досягнень на конкурентоздатну продукцію сприяло створенню інноваційних 

моделей економік багатьох економічно розвинених країн. 

155. Самойленко О. А. Концепція криміналістичної методики 

розслідування злочинів, вчинених із використанням обстановки 

кіберпростору / О. А. Самойленко // Право та держ. упр. – 2018. – Т. 1, № 1. 

— С. 208-213. Проаналізовано наукові підходи до виділення критеріїв 

класифікації злочинів і методик їх розслідування. Зазначено, що що 

технологічний, комплексний і транснаціональний характер злочинної 

діяльності, що передбачає використання обстановки кіберпростору, 

потребує розроблення новітньої комплексної методики розслідування таких 

злочинів. 

156. Сорока С. Правова природа кримінально-процесуального 

доказування  / С. Сорока, Р. Римарчук // Вісн. Нац. ун-ту ”Львів. 

політехніка” : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – № 876 : Юридичні науки. – С. 279-

284. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп2543-876 Розглянуто історичні 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf


аспекти формування кримінально-процесуального доказового права від 

минулих часів дло сьогодення. Проаналізовано положення основних 

нормативно-правових актів, які були чинними у ті часи, в частині, де 

розвинуто правові ідеї доказування.  

157. Топчій В. В. Штучний інтелект у кримінальному 

законодавстві України як вид інтелектуального продукту / В. В. Топчій 

// Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Правознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22,        

вип. 2(31). – С. 156-164.. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14876-22/2(31) 

Викладено основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, її 

ґенезу та кримінологічну характеристику. Висвітлено способи запобігання 

та профілактики злочинності у сфері інтелектуальної власності.  

158. Турман Н. О. Угода про визнання винуватості в 

кримінальному процесі Федеративної республіки Німеччини та України 

/ Н. О. Турман // Право та держ. упр. – 2018. – Т. 1, № 1. — С. 214-220. 

Зосереджено увагу на порівняльно-правовій характеристиці угоди про 

визнання винуватості у Федеративній Республіці Німеччина й Україні, 

окреслено позитивні моменти втілення цього інституту на практиці, а 

також акцентовано на тих положеннях, які породжують певні проблемні 

та спірні ситуації пыд час реалізації цього інституту. Сформульовано 

висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства в зазначеній сфері. 

159. Ус О. В. Кваліфікація малозначного діяння / О. В. Ус 

// Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – № 2. — С. 58-63. Досліджено 

проблеми кваліфікації діяння, що не є злочинним і належить до малозначного 

діяння. Запропоновано правила кримінально-правового оцінювання учиненого 

діяння як такого, що є малозначним. 

160. Фаріон О. Інформаційне забезпечення стратегічного 

кримінального аналізу в оперативно-розшукових підрозділах Державної 

прикордонної служби України  / О. Фаріон // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України. Серія: Військ. та техн. науки. – Хмельницький, 



2017. - № 3(73). – С. 154-167. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14788-

3(73) Проведено дослідження інформаційного забезпечення стратегічного 

кримінального аналізу в оперативно-розшукових підрозділах Державної 

прикордонної служби України. Запропоновано нові визначення окремих 

термінів, які застосовуються в кримінальному аналізі. Сформовано 

пропозиції та рекомендації що покращення інформаційного забезпечення 

стратегічного кримінального аналізу  

161. Цимбал П. В. Криміналістична характеристика втечі з місць 

позбавлення волі / П. В. Цимбал, В. Ф. Влад // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: 

Правознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 180-184. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп 14876-22/2(31) Досліджено криміналістичну 

характеристику як основного елемента методики розслідування втечі з 

місць позбавлення волі. Розглянуто складові методики розслідування втечі з 

місць позбавлення волі, а також роль криміналістичної характеристики 

злочину під час його розслідування.  

162. Шаблистий В. В. Кримінальна відповідальність за дії, що 

дезорганізують роботу установ виконання покарань / Володимир 

Вікторович Шаблистий, А. В. Ткаченко ; за заг. ред. В. В. Шалистого ; М-во 

внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро : Біла 

К. О., 2018. — 151 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788358 Вдосконалено 

теоретичні положення кримінального права в частині відповідальності за 

дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, напрацьовано 

науково обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення відповідних 

законодавчих положень та практики їх застосування. 

163. Шевченко А. За неприбрану тумбочку чи сніданок неголеним 

– додаткові роки за гратами? / Анна Шевченко // Голос України. — 2018. 

— 3 листоп. (№ 208). — Електрон. ресурс. Йдеться про зареєстрований у 

Верховній Раді України (ВР України) проект закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, яким пропонується повністю вилучити із 

Кримінального кодексу України статтю 391 ”Злісна непокора вимогам 



адміністрації установи виконання покарань”, а також посилання на 

зазначену статтю у статті 140 Кримінально-виконавчого кодексу України. 

Зазначено, що законопроект є однією зі складових реформи Державної 

пенітенціарної служби України та установ виконання покарань і 

спрямований на захист прав засуджених з огляду на євроінтеграційні 

прагнення України. Законопроект розроблений групою народних депутатів із 

різних фракцій за участі експертів Урядово-громадської ініціативи ”Разом 

проти корупції”, громадської платформи ”Реанімаційний пакет реформ” 

та Харківської правозахисної групи. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/309566 

164. Шепітько І. І. Судовий допит у змагальному 

кримінальному проваджені  / І. І. Шепітько // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. 

Юрид. науки : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 6. – С. 157-168. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп18117-6 Розглянуто проблеми сутності судового 

допиту та особливості проведення окремих його видів у змагальному 

кримінальному провадженні. Визначено процесуальні механізми здійснення 

перехресного, шахового та одночасного допиту. Досліджено предмет 

допиту судового експерта та встановлено його межі. Висловлено 

міркування щодо заборони постановки навідних запитань під час 

перехресного допиту. 

Текст: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi

_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf 

165. Шепітько М. В. Злочини проти правосуддя як інститут 

кримінального права / М. В. Шепітько // Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. 

Юрид. науки : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 6. – С. 99-111. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп18117-6. Розглянуто проблему віднесення 

злочинів проти правосуддя до інституту Особливої частини кримінального 

права. Дослідження здійснено з метою систематизації кримінального права. 

Текст: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi

_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf 

http://www.golos.com.ua/article/309566
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf


166. Шкута О. О. Сучасні проблеми реалізації кримінально-

виконавчої політики як засобу запобігання злочинності: теоретико-

прикладний аспект / О. О. Шкута // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – 

Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 2. – С. 154-157. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) Обґрунтовано необхідність проведення 

моніторингу кримінологічної професійної компетентності практичних 

працівників кримінально-виконавчих установ. З’ясовано, що проблема 

запобігання вчиненню засудженими нових кримінальних правопорушень має 

передбачати комплекс заходів, які включають: оптимальне поєднання 

загальносоціальних (організаційно-правових, соціально-економічних), 

спеціально-кримінологічних (оперативно-розшукових та виправних), 

індивідуально-профілактичних і віктимологічних заходів впливу, 

здійснюваних у взаємодії суб’єктів кримінально-виконавчої системи з 

дотриманням принципів, напрямів, форм та методів як відомчої, так і 

міжвідомчої взаємодії, а також упровадження запобіжно-орієнтованого 

спецкурсу до навчальних планів підготовки фахівців у навчальних закладах 

ДКВС України. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/34.pdf 

167. Шульга Н. В. Окремі питання проведення процесуальних дій 

у режимі відеоконференції під час судового провадження / Н. В. Шульга 

// Право та держ. упр. – 2018. – Т. 1, № 1. — С. 221-228. Проаналізовано 

кримінальне процесуальне законодавство, наявні наукові погляди та 

висловлено авторські міркування щодо вдосконалення законодавства. 

168. Шульженко А. В. Проблеми використання поліграфа під час 

кримінального провадження / А. В. Шульженко // Приват. та публіч. право. 

– 2018. – № 2. — С. 119-122. Проаналізовано нормативні джерела, які 

регулюють судово-експертну діяльність України, зокрема діяльність 

експертів, які проводять дослідження з використанням поліграфа. 

169. Щур Б. В. Тактика дотримання слідчої таємниці як форма 

усунення протидії розслідуванню злочинів / Б. В. Щур, С. С. Косаняк 

// Вісн. Львів. торг.-екон. ун-ту. Юрид. науки : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/34.pdf


Вип. 6. – С. 169-177. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп18117-6 

Розглянуто  проблему зміни кримінального та кримінального процесуального 

законодавства в частині визначення слідчої таємниці (таємниці досудового 

розслідування), можливості її запровадження та повноважень осіб, які 

здійснюють досудове розслідування. Це зумовило повернення автора до 

проблеми тактики дотримання слідчої таємниці як форми усунення 

протидії розслідуванню злочинів. Для цього здійснено аналіз поняття ”слідча 

таємниця”, її меж, суб’єктів, які можуть здійснювати повноваження з 

встановлення режиму таємності у відповідному кримінальному 

провадженні. Здійснено спробу визначити тактичні особливості 

дотримання слідчої таємниці. Текст: 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vyda

nnya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf 

170. Ятчук М. С. Емпатія як критерій психологічної 

компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби 

України / М. С. Ятчук // Актуал. проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.  – Київ ; Житомир, 2018. – Т. 7: 

Психологія обдарованості, вип. 14. – С. 281-287. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15544-6/14 Розглянуто емпатію як критерій психологічної 

компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби 

України. Досліджено структуру емпатії працівників органів та установ 

виконання покарань та показано, що компоненти виражені у такій 

послідовності: здатність до проникнення в емпатії; раціональний канал 

емпатії; настанови, що підкріплюють емпатію; інтуїтивний канал емпатії; 

емоційний канал емпатії; ідентифікація в емпатії. Встановлено, що серед 

працівників органів та установ виконання покарань не виявлено осіб з 

високим рівнем емпатії, а переважають особи з дуже низьким її рівнем. 

Запропоновано напрями підвищення рівня емпатії як критерію психологічної 

компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби 

України: формування у працівників спрямованості на стан, проблеми, 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Nauk_Visnyk_Jurist/VisnukUF__6.pdf


поведінку іншої людини (засудженого, колеги по службі); розвиток 

здатності працівників органів та установ виконання покарань співчувати, 

співпереживати, допомагати іншим людям (засудженим, громадянам та 

ін.); формування здатності працівників передбачати поведінку іншої 

людини, за умов нестачі інформації про неї, спираючись на досвід, що 

міститься у підсвідомому; забезпечення формування такої установки, 

переконання, що сприяє відкритості раціонального, емоційного та 

інтуїтивного каналів емпатії у працівників органів та установ виконання 

покарань; розвиток уміння викликати довіру, відкритість та щирість у 

іншої людини (засудженого, колеги по службі); формування уміння 

працівників органів та установ виконання покарань поставити себе на місце 

іншої людини та зрозуміти її почуття, внутрішній світ, поведінку. Текст: 

http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/tom-6/vipusk-14-

2018 
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