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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Антипенко І. Новий фігурант у ”справі Гандзюк” / Іван 

Антипенко // День. — 2018. — 6 груд. (№ 222). — С. 8. Йдеться про те, що 

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу в Одесі, 

заявив, що у справі убивства херсонської активістки, радниці міського 

голови Катерини Гандзюк з’явився новий підозрюваний. Луценко зазначив, що 

це громадянин на прізвище Левін. Водночас, за словами Луценка, наразі Левін 

перебуває за кордоном. Він виїхав із України в день, коли затримали інших 

підозрюваних. За версією слідства, Левін був однією з ключових фігур в 

організації вбивства Катерини Гандзюк. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/novyy-figurant-u-spravi-gandzyuk 

2. Береза Ю. М. Поняття, сутність та зміст професійної 

підготовки працівників підрозділів поліції особливого призначення / Ю. 

М. Береза // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – 

Дніпро, 2017. – С. 38-45. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/novyy-figurant-u-spravi-gandzyuk


Розкрито теоретичні засади професійної підготовки поліцейських. 

Визначено поняття, з’ясовано та розкрито зміст професійної підготовки 

працівників підрозділів поліції особливого призначення, яка включає первинну 

професійну підготовку, підготовку у вищих навчальних закладах зі 

специфічними умовами навчання, післядипломну освіту та службову 

підготовку. 

3. Вермідський О. В. Реформування Державної пенітенціарної 

служби України в контексті міжнародних стандартів поводження із 

засудженими / О. В. Вермідський // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту 

внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 243-250. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15200-1(85) Наведено аргументи щодо невідповідності 

міжнародним стандартам поводження із засудженими та недоцільності 

створення цивільного слідчого підрозділу Державної кримінально-виконавчої 

служби України Міністерства юстиції України.  

4. Вінцук В. В. Прокурорський нагляд у оперативно-розшуковій 

діяльності: проблема доцільності / В. В. Вінцук , Т. О. Стрельнік // Наук. 

вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 

250-257. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Охарактеризовано 

механізм прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності. 

Розглянуто проблему нормативного регулювання прокурорського нагляду, а 

також доцільність такого механізму забезпечення дотримання законності у 

роботі підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Окремим аспектом є проблема доцільності обмеження самостійності 

оперативних підрозділів в оперативно-розшуковій діяльності. Висвітлено 

питання про неухильне дотримання законності органами прокуратури в 

процесі здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю в умовах 

протидії корупції.  

5. Гавриленко І. Старт ДБР: спіймай мене, якщо зможеш! / Ігор 

Гавриленко, Олександр Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2018. — 1 – 7 груд. 

(№ 46). — С. 3. Йдеться про офіційний запуск Державного бюро 



розслідувань. Призначені на посади слідчі склали присягу. Від моменту 

ухвалення закону в парламенті й до призначення третини складу органа 

правопорядку минуло рівно три роки. Тим часом нині оголошено донабір на 

посади слідчих. Проте все це вже не впливає на загальновідомі тренди 

конкурсного процесу. Указано на корупційний складник конкурсного відбору. 

Попри те, що завдання практичного характеру всі сторони тримали в 

суворій таємниці, набір усіх практичних завдань із виділенням напівжирним 

шрифтом правильних відповідей містив файл авторства Кристини 

Арушанян, викладача відділу підготовки прокурорів з нагляду за 

додержанням законів органів, які проводять досудове розслідування, 

Національної академії прокуратури України, юриста І класу, кандидата 

юридичних наук. На думку автора, стосовно Арушанян та її колег-

конкурсантів, як мінімум, має бути проведене службове розслідування. 

Переможців з числа співробітників Національної академії прокуратури 

України слід ретельно перевірити додатково, обов’язково за участі 

громадськості. Проте на цьому історія не закінчується, адже директор 

бюро Роман Труба повторно звернувся до наукових інституцій – 

Національної академії внутрішніх справ і Національної академії прокуратури 

України – з проханням знову розробити тестові завдання для конкурсу 

Текст: https://dt.ua/internal/start-dbr-spiymay-mene-yakscho-zmozhesh-

295806_.html 

6. Грибан В. Г. Охорона праці та соціальний захист 

поліцейських України / В. Г. Грибан // Наук. вісн. Дніпропетр. держ.    ун-ту 

внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 25-31. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15200-1(85) Розглянуто окремі питання щодо охорони праці 

поліцейських України та їх соціального захисту на державному рівні, 

зроблено відповідні висновки та пропозиції.  

7. Довгунь С. З. Квінтесенція адміністративно-правового 

регулювання засад діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції України / С. З. Довгунь // Наук. вісн. Дніпропетр. 

https://dt.ua/internal/start-dbr-spiymay-mene-yakscho-zmozhesh-295806_.html
https://dt.ua/internal/start-dbr-spiymay-mene-yakscho-zmozhesh-295806_.html


держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 68-76. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Досліджено адміністративно-

правове регулювання засад діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції України. Охарактеризовано адміністративно-правове 

регулювання засад їх діяльності у зв’язку з етимологією, семантикою, 

філософським та юридичним розумінням. Проаналізовано основні підходи до 

розуміння суті досліджуваного феномена, уточнено та доповнено їх. 

Наведено категоріальні, нормативні, інституційні та інструментально-

технологічні елементи. Зроблено висновок про адміністративно-правове 

регулювання засад діяльності органів досудового розслідування Національної 

поліції.  

8. Ермишина Л. Изучил участок от и до. Бывший дончанин 

Сергей Кладов теперь на страже порядка Приморского района 

/ Людмила Ермишина // Приазов. рабочий (Мариуполь). — 2018. — 9 нояб. 

(№ 122). — С. 3. Подано розповідь про роботу дільничого поліцейського 

Сергія Кладова, який, приїхавши до Маріуполя з Донецька, працює у 

Приморському районі міста. Матеріал розміщено у межах циклу публікацій 

про номінантів конкурсу за почесне звання кращого поліцейського 

”Поліцейський Маріуполя”, оголошеного газетою ”Приазовський робочий” 

спільно із Центральним відділом поліції Маріуполя. Текст: 

http://pr.ua/news.php?new=52835 

9. Завгородня Ю. С. Детермінація злочинної поведінки 

неповнолітніх осіб / Ю. С. Завгородня, Є. В. Лонська // Наук. вісн. 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 257-

262. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Розглянуто проблемні 

питання, які існують на сучасному етапі дослідження злочинності 

неповнолітніх, визначення та вирішення труднощів, які виникають під час 

аналізу процесів та обставин злочинної поведінки, також виявлення 

закономірностей, спрямування та потягу до такої протиправної поведінки. 

http://pr.ua/news.php?new=52835


10. Каблуков А. О. Шляхи підвищення якості заочного навчання 

у ВНЗ МВС України / А. О. Каблуков, В. О. Мирошниченко, О. П. Страхова 

// Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 

2017. – С. 31-38. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Розглянуто 

питання необхідності широкого впровадження в заочну форму навчання 

дистанційної складової на базі сучасних інформаційних технологій. Подано 

стислий аналіз існуючих основних освітніх ініціатив ведучих компаній за 

дистанційною електронною формою навчання. Матеріали статті 

дозволять зробити усвідомлений вибір освітніх сервісів і здійснити 

конкретні кроки щодо їх впровадження в навчальний процес. 

11. Кобко Є. В. Особливості кадрового менеджменту в поліції 

зарубіжних країн / Є. В. Кобко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. 

справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 38-45. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15200-1(85) Присвячено особливостям кадрового 

менеджменту поліцейських органів зарубіжних країн. Звернуто увагу на 

основні особливості підготовки якісних поліцейських кадрів розвинених 

зарубіжних країн та можливості використання позитивного досвіду в 

Україні.  

12. Кудлай А. Мобільні ресурси у професійній підготовці 

майбутніх офіцерів поліції / Аліна Кудлай // Неперерв. проф. освіта: теорія і 

практика. Серія: Пед. науки. – 2018. – № 1/2. — С. 79-85. Розглянуто 

потребу впровадження інноваційних підходів до реалізації концепції 

підготовки майбутніх фахівців із урахуванням європейських стандартів. 

13. Куліш А. М. Місце і роль генеральної прокуратури України у 

системі суб’єктів, що забезпечують економічну безпеку держави / А. М. 

Куліш., Д. Р. Убілава // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. 

Серія : Юрид. науки. – 2018. – Т. 29(68), № 4. — С. 110-114. Розглянуто 

функціональне навантаження Генеральної прокуратури України як суб’єкта, 

що бере участь у забезпеченні економічної безпеки держави. Досліджено 

проблеми правового регулювання питання участі Генеральної прокуратури 



України у забезпеченні економічної безпеки держави. Виявлено проблему 

відсутності законодавчого закріплення поняття економічної безпеки та 

відсутності стратегії забезпечення економічної безпеки України. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/20.pdf 

14. Курінний Є. В. Адміністративно-правові потреби та процес 

становлення поліції України / Є. В. Курінний // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 8-18. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Розглянуто процеси становлення 

поліції України у форматі втілення в життя відповідних груп 

адміністративно-правових потреб. Проаналізовано здобутки та невдачі, 

отримані на початковому етапі реформування поліцейських структур. 

Запропоновано власний оригінальний підхід до визначення змісту основних 

адміністративно-правових потреб, пов’язаних з оптимальною організацією 

української поліції.  

15. Лошицький М. В. Теоретико-правові засади надання послуг 

працівниками поліції / М. В. Лошицький, О. С. Юнін // Наук. вісн. 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 18-

25. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Встановлено 

теоретичні та правові засади надання послуг органами внутрішніх справ 

України. Доведено, що послуги, які можуть надаватися населенню 

працівниками поліції, доцільно класифікувати на загальні та спеціальні 

правоохоронні послуги. До загальних послуг слід відносити послуги, які 

можуть надаватися будь-яким співробітником поліції незалежно від того, в 

якому підрозділі він працює, це так звана сфера допомоги окремих 

поліцейських підрозділів (йдеться про оперативно-розшукову діяльність, 

запобігання та розслідування злочинів тощо). 

16. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

”Право: історія, теорія, практика” , (22–23 лют. 2018 р.). — Харків ; 

Херсон : Молодий вчений, 2018. — 118 с. Шифр зберігання в 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/20.pdf


Бібліотеці: А788316 Зі змісту: Підрозділи, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність /  А. В. Канакі. – С. 101-106. 

17. Матеріали третьої всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції ”Реформування правової системи України під 

впливом євроінтеграційних процесів” , 16-17 берез. 2018 р. / [редкол.: В. 

М. Галунько та ін.]. — Херсон : Гельветика, 2018. — 205 с. Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А788320 Зі змісту: Організаційно-правові аспекти управління 

персоналом в Національній поліції України /А. Г. Гулузаде. – С. 136-140; 

Методи управління правоохоронних органів / Д. С. Кондратюк. – С. 148-152; 

Участь населення у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки 

на засадах партнерства з правоохоронними органами / І. М. Крамарчук. – 

С. 154-157; Протидія статевим злочинам правоохоронними органами: 

історичний аспект / В. В. Учковська. – С. 182-185; 

18. Мислива О. О. Новітні підходи до стрілецької підготовки у 

ВНЗ із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 

поліцейських / О. О. Мислива, А. П. Москаленко // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 45-53. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Досліджено новели законодавства 

України, пов’язані зі стрілецькою підготовкою поліцейських, їх недоліки. 

Надано пропозиції з оновлення та удосконалення методів стрілецької 

підготовки у ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які готують 

поліцейських.  

19. Міщенко Т. М. Актуалізація проблем боротьби з 

організованою злочинністю з корумпованими зв’язками в Україні / Т. М. 

Міщенко // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія Юрид. 

науки”. – 2018. – Т. 29 (68), № 4. — С. 115-119. Визначено групи причин 

існування корумпованих зв’язків в українському суспільстві та загрози, що 

спричинює організована злочинність з корумпованими зв’язками державі і 

суспільству. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/21.pdf 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/21.pdf


20. Народний депутат Юрій Бублик: ”… Тоді я – Папа 

Римський” // Полтав. думка. — 2018. — 29 листоп. (№ 48). — С. 3. Подано 

коментар народного депутата України від Полтавщини Юрія Бублика, 

оприлюднений депутатом у мережі Фейсбук 25 листопада 2018 року, 

стосовно судового засідання у Печерському районному суді міста Києва     

26 листопада 2018 року. Засідання присвячено розгляду справи про 

адміністративне правопорушення згідно протоколу, складеного 

Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) стосовно 

Ю. Бублика як народного депутата України, за порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів внаслідок направлення    

Ю. Бубликом депутатського звернення. Йдеться про можливий приватний 

інтерес народного депутата у поданні депутатського звернення щодо 

питання, пов’язаного зі впливом на створення об’єднаної територіальної 

громади у Полтавському районі. Юрій Бублик висловив обурення, 

наголосивши, що ”корупція” народного депутата полягає не в незаконному 

збагаченні, не в одержанні неправомірної вигоди … а в депутатських 

зверненнях до НАЗК! ”. Депутат підсумував: ”Якщо протокол про 

адміністративне прапорушення, складений НАЗК щодо мене, є боротьбою з 

корупцією, – тоді я – Папа Римський”. 

21. П’ять тисяч баксів за цигарки // Юрид. вісн. України. — 2018. 

— 23 – 29 листоп. (№ 47). — С. 47. Подано інформацію, що Спецназ і 

внутрішня безпека прикордонників, оперативники Закарпатського СБУ під 

керівництвом військових прокурорів Ужгородського гарнізону затримали 

вінницького юриста, який намагався дати хабар у 5 200 доларів США 

начальнику Мукачівського прикордонного загону за сприяння в незаконному 

переміщенні 64 500 пачок цигарок через кордон в Угорщину. 

22. Панков А. Арутюн Авагумян: участковый, который всегда 

рядом / Александр Панков // Приазов. рабочий (Мариуполь). — 2018. —       

7 нояб. (№ 121). — С. 4. Наведено розповідь про роботу дільничого 

поліцейського 29-річного Арутюна Авагумяна, який працює у Кальміуському 



районі Маріуполя. Матеріал розміщено у межах циклу публікацій про 

номінантів конкурсу за почесне звання кращого поліцейського ”Поліцейський 

Маріуполя”, оголошеного газетою ”Приазовський робочий” спільно із 

Центральним відділом поліції Маріуполя. Текст: 

http://pr.ua/news.php?new=52825 

23. Поліщук А. О. Окремі аспекти щодо визначення 

адміністративного примусу в діяльності Національної поліції / А. О. 

Поліщук // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – 

Дніпро, 2017. – С. 76-82. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) 

Досліджено наукові підходи до визначення поняття ”адміністративний 

примус” у контексті використання  його в діяльності Національної поліції 

України. Уточнено поняття ”адміністративний примус” , характерне для 

використання в діяльності Національної поліції. 

24. Прокопчук Э. Пока один радар на всю Донетчину / Элина 

Прокопчук // Приазов. рабочий (Мариуполь). — 2018. — 7 нояб. (№ 121). — 

С. 1, 2. Йдеться про початок використання у Донецькій області на трасі 

Одеса – Мелітополь – Новоазовськ першого та поки єдиного в регіоні 

лазерного радару TruCam. Зазначено, що патрульні поліцейські України 

почали (з 8 жовтня 2018 року) використовувати лазерні радари для 

визначення швидкості руху автомобілів і притягнення до відповідальності 

порушників правил дорожнього руху. Текст: http://pr.ua/news.php?new=52818 

25. Реуцьков О. Сервісний центр МВС готовий надати послуги 

/ Олександр Реуцьков ; підготував Анатолій Яїцький // Новий день 

(Херсонщина). — 2018. — 28 листоп. (№ 48). — С. 8. Подано відповіді на 

запитання читачів газети начальника Регіонального сервісного центру 

Міністерства внутрішніх справ (МВС) в Херсонській області Олександра 

Реуцькова. 

26. С привкусом дыма и разочарований // Корреспондент. — 2018. 

— № 22 (23 нояб.). — С. 4. Йдеться про стан розслідування справи про 

розстріл Небесної сотні. Зазначено, що через п’ять років від дня старту 

http://pr.ua/news.php?new=52825
http://pr.ua/news.php?new=52818


Революції Гідності відсутні суттєві успіхи у розслідуванні. Подано 

матеріали виступу на брифінгу, присвяченому річниці Майдану начальника 

управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія 

Горбатюка. Він, зокрема, зауважив, що всього по Україні розслідується 4700 

епізодів злочинів, здійснених проти учасників протесту, а також, що у 

структурах Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції 

залишаються служити підозрювані у справах Майдану. Текст: 

https://korrespondent.net/magazine/archive/817/ 

27. Сокуренко В. Прогностична компетентність правоохоронців 

у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності / Валерій 

Сокуренко, Дмитро Швець, Володимир Уваров // Наука і освіта. – 2018. – 

№ 3. — С. 85-91. Зазначено, що важливою рисою сучасного розвитку нашої 

держави є його спрямованість на впровадження різного роду інновацій 

практично в усіх сферах суспільного життя. В цьому контексті особливого 

значення набуває підвищення інноваційної активності у професійній 

підготовці майбутніх поліцейських, а саме можливість формування та 

розвиток інноваційного потенціалу особистості, інноваційної активності 

майбутніх фахівців. Одним із важливих компонентів ймовірної успішності 

готовності до змін стає механізм, заснований на прогностичній діяльності 

майбутніх правоохоронців. Метою запропонованого дослідження є 

визначення особливостей функціонування прогностичної компетентності 

курсантів у контексті готовності до інноваційної діяльності. Текст: 

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2018/3_2018/11.pdf 

28. Спикер купила авто за червонец // Позиция. — 2018. — 8 нояб. 

(№ 45). — С. 2. Йдеться про направлення до суду Національним агентством 

з питань запобігання корупції (НАЗК) 11-ти протоколів щодо 

адміністративних правопорушень. Зазначено, що три з них складено за 

результатами перевірки декларацій 2015–2017 рр. заступника Голови 

Верховної Ради України Оксани Сироїд. У НАЗК зафіксували невідповідність 

https://korrespondent.net/magazine/archive/817/
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2018/3_2018/11.pdf


задекларованої вартості автомобіля на дату придбання права на нього та 

зазначили, що правопорушення пов’язані з корупцією. 

29. Сушко І. Людський вимір: як працює західний кордон 

України / Ірина Сушко, Павло Кравчук, Катерина Кульчицька // Дзеркало 

тижня. — 2018. — 1 – 7 груд. (№ 46). — С. 5. Йдеться про інтегроване 

управління кордонами України. Зазначено, що інтегроване управління 

кордонами покликане, з одного боку, максимально спростити рух осіб та 

товарів, а з іншого – зробити його безпечним як для самих учасників, так і 

для країни. Україна зобов’язалася запровадити політику інтегрованого 

управління кордонами в межах Плану дій з візової лібералізації, і вже 2010-го 

року було схвалено першу Концепцію інтегрованого управління кордонами, 

яка ще тоді зафіксувала орієнтування на європейські стандарти. За даними 

Державної прикордонної служби України (ДПСУ), у 2017 році зафіксовано 

83,26 млн перетинів кордону, з них найбільша частка – 45,5 %, або 37,9 млн, 

– через наземний кордон із країнами ЄС. Ще 13,26 млн перетинів 

зафіксовано через повітряний кордон (з усіма країнами), 12,2 млн – через 

кордон із Молдовою, 11,8 млн – кордон з РФ. При цьому, хоча обсяг 

перевезень пасажирів до ЄС залізницею стрімко зростає (більш ніж удвічі в 

першому півріччі 2018 року), їх частка в загальній кількості наземних 

перетинів кордону залишається дуже незначною і становила у 2017 році 

близько одного відсотка. Згідно з даними ДПСУ, серед осіб, які перетинали 

кордон між Україною та Польщею, Угорщиною і Словаччиною у 2017 році, 

громадяни України становили більшість, тоді як на кордоні з Румунією 

іноземців було майже стільки, скільки й громадян України. Тим часом, на 

кордоні з Білоруссю іноземці перетинали кордон у двох досліджуваних 

пунктах пропуску удвічі частіше, ніж українські громадяни. За оцінкою 

українських мандрівників, українські прикордонні та митні служби загалом 

працюють швидше, ніж їхні колеги з країн ЄС. Зокрема, на українсько-

польському кордоні поширеними були коментарі респондентів, що саме від 

швидкості роботи польської сторони залежить швидкість руху черги. 



Швидкість роботи прикордонників та митників Словаччини українські 

респонденти в середньому оцінили як повільну. Натомість швидкою 

респонденти вважали роботу угорських, румунських та білоруських 

прикордонних відомств. Текст: https://dt.ua/international/lyudskiy-vimir-yak-

pracyuye-zahidniy-kordon-ukrayini-295803_.html 

30. Толпиго О. Ф. Досвід імплементації європейських стандартів 

у національну практику реформування органів прокуратури 

/ О. Ф. Толпиго, Д. М. Толпиго // Теорія та практика держ. упр. : зб. наук. пр. 

– Харків, 2017. – Вип. 3. – С. 174-182. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16232-3(58). Розглянуто основні європейські нормативно-правові акти, 

що регулюють сферу розвитку електронного урядування. Проаналізовано 

досвід окремих країн Європейського Союзу щодо публічного управління 

розвитком електронного урядування. Текст: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/tpdu/2017-3/doc/5/04.pdf 

31. Установлена личность заказчика убийства Катерины 

Гандзюк // Факты и коммент. — 2018. — 6 – 12 дек. (№ 48). — С. 2. 

Висвітлено ситуацію навколо розслідування вбивства відомої херсонської 

активістки, співробітниці Херсонської міськради Катерини Гандзюк, яка 

померла 4 листопада 2018 року в лікарні від травм, отриманних внаслідок 

нападу (облиття кислотою) на неї 31 липня. Подано коментарі Генерального 

прокурора України Юрія Луценка, який назвав мотивом вбивства 

херсонської активістки її боротьбу проти однієї з великих корупційних схем 

місцевої влади та наголосив, що вдалося встановити всіх організаторів і 

замовників вбивства. Наведено також коментарі народного депутата 

України, члена створеної після смерті Катерини Гандзюк парламентської 

тимчасової слідчої комісії Мустафи Найєма стосовно нового підозрюваного 

у справі. 

32. Шинкаренко І. Р. Проблеми запровадження кримінального 

аналізу в діяльності підрозділів кримінальної поліції: теоретико-

історичне підгрунття / І. Р. Шинкаренко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ.  

https://dt.ua/international/lyudskiy-vimir-yak-pracyuye-zahidniy-kordon-ukrayini-295803_.html
https://dt.ua/international/lyudskiy-vimir-yak-pracyuye-zahidniy-kordon-ukrayini-295803_.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-3/doc/5/04.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-3/doc/5/04.pdf


ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – С. 233-243. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15200-1(85) Визначено теоретичні проблеми та 

історичні закономірності становлення системи використання 

кримінального аналізу в діяльності підрозділів кримінальної поліції. 

Досліджено напрямки використання кримінального аналізу в діяльності 

оперативних підрозділів правоохоронних органів України. Вивчено переваги 

та недоліки європейської та американської моделей кримінального аналізу. 

Виокремлено основні риси та складові кримінального аналізу. Надано 

авторське визначення кримінального аналізу та його видів. Наведено 

періодизацію становлення використання кримінального аналізу на теренах 

України. 

33. Шмелева С. Деньги у власти / Светлана Шмелева 

// Корреспондент. — 2018. — № 22 (23 нояб.). — С. 18-23. На основі 

електронних декларацій висвітлено інформацію щодо доходів та майна 

українських чиновників, а також відомості про те, де вони зберігають свої 

заощадження. Подано інфографіку ”Портрет українського чиновника з 

першого ешелону”, а також таблицю даних про 54-х високопосадовців під 

назвою ”Скільки заробляють вищі чиновники, на що вони витрачають свої 

гроші і як зберігають заощадження”. Наведено коментарі голови 

Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника 

стосовно того, що НАБУ передало до суду близько 70 справ, у яких 

фігурантам висунуто звинувачення в незаконному збагаченні за відповідною 

статтею Кримінального кодексу України. Текст: 

https://korrespondent.net/magazine/archive/817/ 

 

Актуальні проблеми кримінального та  кримінально-процесуального 

права 

 

34. Артьомова А. Актуальні аспекти торгівлі людьми як сучасної 

форми рабста / А. Артьомова // Геополітика України: історія і сучасність : 

https://korrespondent.net/magazine/archive/817/


зб. наук. пр. / ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. 

дослідж. — Ужгород, 2018. —  Вип. 1 (20). — С. 167-179. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17055-1(20) Висвітлено проблему торгівлі 

людьми як сучасної форми рабства. Визначено загальні особливості злочинів 

проти волі, честі та гідності особи, ознаки складу такого злочину та 

кваліфікаційні ознаки цього роду злочину. 

35. Базелюк В. В. Довічне позбавлення волі як гуманістична 

парадигма кримінальної відповідальності / В. В. Базелюк, М. В. Хоменко 

// Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — С. 164-167. Розглянуто становлення 

покарання у вигляді довічного позбавлення волі, сучасну практику його 

застосування в Україні та світі, а також перспективи розвитку та 

модифікації застосування такого покарання. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/30.pdf 

36. Грицак Х. М. Правовий аналіз дій, пов’язаний з тимчасовим 

обмеженням у користуванні спеціальним правом – правом на 

полювання / Х. М. Грицак // Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — С. 193-

198. Розглянуто питання щодо тимчасового обмеження в користуванні 

підозрюваним зброєю. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/35.pdf 

37. Даниленко А. В. Процесуальне положення неповнолітньої 

особи, яка скоїла суспільно-небезпечне діяння до досягнення віку 

кримінальної відповідальності, відповідно до чинного Кримінального 

процесуального кодексу / А. В. Даниленко, О. О. Кочура // Право і сусп-во. 

– 2018. – № 2, ч. 2. — С. 198-203. Розглянуто особливості проведення 

досудового розслідування щодо неповнолітніх. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/36.pdf 

38. Дробчак Л. В. Упередженість слідчого судді, суду як підстава 

для відводу в контексті практики Європейського суду з прав людини / Л. 

В. Дробчак // Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — С. 203-211. 

Проаналізовано проблемні питання щодо застосування інституту відводу 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/30.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/35.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/36.pdf


крізь призму європейських стандартів і його реалізації у правовій дійсності. 

Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/37.pdf 

39. И снова крайний // Позиция. — 2018. — 15 нояб. (№ 46). — С. 2. 

Проінформовано про вручення поліцією підозри (через два роки після 

інциденту за участю народного депутата України Сергія Пашинського) 

Вячеславу Химикусу – постраждалому від дій депутата (народний депутат 

С. Пашинський прострелив ногу В. Химикусу). За коментарем адвоката       

В. Химикуса Марини Паринової ”нанесення вогнепальго поранення 

беззбройному перехожому для нардепа Пашинського не спричинило ніяких 

наслідків, сидить у парламенті й приймає закони”. Зазначено, що Генеральна 

прокуратура ще влітку закрила кримінальну страву про стрілянину 

С  Пашинського. 

40. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Оптимізація кримінально-

виконавчої політики на стадії її реалізації / Ю. В. Кернякевич-Танасійчук 

// Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — С. 168-173. Розглянуто питання 

оптимізації діяльності у сфері виконання покарань, пов’язаних і не 

пов’язаних з ізоляцією засуджених від суспільства. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/31.pdf 

41. Кравчук П. Ю. Огляд під час розслідування дій, що 

дезорганізують роботу установ виконання покарань / П. Ю. Кравчук 

// Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — С. 223-228. Наведено 

криміналістичні рекомендації щодо проведення огляду під час розслідування 

дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, з урахуванням 

чинного законодавства та сучасного стану розвитку засобів 

криміналістичної тактики і техніки. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/40.pdf 

42. Марсова В. Борьба с клеветой или снова цензура / Виктория 

Марсова // Вечер. вести. — 2018. — 3 – 9 дек. (№ 48). — С. 4. Йдеться про 

проект Закону ”Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/37.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/31.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/40.pdf


наклеп” (№ 9306), який зареєстрували 20 листопада 2018 року у Верховній 

Раді України народні депутати України Микола Паламарчук, Артур 

Палатний і Олег Велікін. Зазначено, що нардепи пропонують шляхом 

внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 

криміналізувати наклеп, маючи на увазі під ним умисне поширення завідомо 

неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або 

підривають її репутацію. Текст: https://gazetavv.com/news/policy/1543846950-

novyy-zakonoproekt-ot-partii-vlasti-borba-s-klevetoy.html 

43. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 

”Право: історія, теорія, практика” ,  (22–23 лют. 2018 р.). — Харків ; 

Херсон : Молодий вчений, 2018. — 118 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788316 Зі змісту: Порівняльно-правова характеристика 

звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини між 

кримінальним правом Франції та України / А. В. Боровик. – С. 84-86;  

Кваліфікація повторності злочинів як різновид кримінально-правової 

кваліфікації / О. П. Бугайчук. – С. 86-90; Поняття злочину в 

мусульманському кримінальному праві / Я. В. Галєєв. – С. 90-93; До питання 

становлення державного обвинувачення в кримінальному процесі / Є. І. 

Лисаченко. – С. 106-110; Речові докази в системі джерел кримінального 

провадження / М. В. Отренко. – С. 115-118. 

44. Матеріали третьої всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції ”Реформування правової системи України під 

впливом євроінтеграційних процесів” , 16–17 берез. 2018 р. / [редкол.: В. 

М. Галунько та ін.]. — Херсон : Гельветика, 2018. — 205 с. Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А788320 Зі змісту: Професійна таємниця в системі таємниць, 

що охороняються кримінальним законодавством / М. О. Кочура. – С. 46-48; 

Теоретичні проблеми кримінально-правової охорони конституційного права 

на життя людини в Україні та Республіці Польща / О. О. Мартиненко. – 

С  57-59; Право особи на повагу, особисте життя у кримінальному 

провадженні / О. Є Бойко. – С. 174-178. 

https://gazetavv.com/news/policy/1543846950-novyy-zakonoproekt-ot-partii-vlasti-borba-s-klevetoy.html
https://gazetavv.com/news/policy/1543846950-novyy-zakonoproekt-ot-partii-vlasti-borba-s-klevetoy.html


45. Медведєва І. М. Поняття та кримінально-правова 

характеристика ухилення від призову на строкову військову службу / І. 

М. Медведєва // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. 

пр. – Дніпро, 2017. – С. 332-339. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-

1(85) Визначено поняття та ознаки ухилення від призову на строкову 

військову службу, встановлено причини ухилення та спроби сформулювати 

способи протидії злочинності у вказаній сфері. 

46. Мирний М. Як ”андроповська” стаття Кримінального 

кодексу гратиме проти України в ЄСПЛ / Микола Мирний // День. — 

2018. — 6 груд. (№ 222). — С. 10. Йдеться про те, що правозахисники 

вимагають від Верховної Ради України видалити з Кримінального кодексу 

статтю про злісну непокору ув’язнених вимогам пенітенціарників. 

Зазначено, що вперше така стаття з’явилась у законодавстві Радянського 

Союзу за часів правління Юрія Андропова ст. 391 КК (”Злісна непокора 

вимогам адміністрації установи виконання покарань”). За злісне 

невиконання законних вимог адміністрації кримінально-виправних трудових 

закладів в’язнів додатково засуджували до п’яти років позбавлення волі. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/yak-andropovska-stattya-

kryminalnogo-kodeksu-gratyme-proty-ukrayiny-v-yespl 

47. Онищенко О. Вони не отримають чорної мітки : в Україні 

почала працювати реформа пробації / Оксана Онищенко // Дзеркало 

тижня. — 2018. — 1 – 7 груд. (№ 46). — С. 13. Йдеться про реформу 

пробації як частину змін у пенітенціарній системі України. На сьогодні в 

Україні створено Державну установу ”Центр пробації”, якій 

підпорядковуються 24 регіональні філії в кожній області та 560 підрозділів 

органів пробації по всій країні. За словами заступника міністра юстиції 

Дениса Чернишова, громади мають бути зацікавлені в тому, щоб їх член, 

співгромадянин, не вчинив правопорушення, а пенітенціарна система має 

забезпечувати підвищення рівня безпеки суспільства через виправлення та 

ресоціалізацію правопорушників. Виправлення — прерогатива і завдання 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/yak-andropovska-stattya-kryminalnogo-kodeksu-gratyme-proty-ukrayiny-v-yespl
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/yak-andropovska-stattya-kryminalnogo-kodeksu-gratyme-proty-ukrayiny-v-yespl


органів пробації. Громада ж має активно долучатися до ресоціалізації, 

сприймаючи таку особу як повноправного члена громади. Координуватиме 

роботу з правопорушником система пробації, маючи методики та свої 

інструменти. Але громада повинна йти назустріч, даючи пробації ресурси 

для роботи з правопорушником. Для самого засудженого пробація — це шанс 

на справедливе покарання, можливість змінитися, зберегти при цьому 

родинні зв’язки, роботу, житло. А для тих, хто відбув покарання і вийшов із 

місць позбавлення волі, пробація — це підтримка в період адаптації. Текст: 

https://dt.ua/SOCIUM/voni-ne-otrimayut-chornoyi-mitki-295766_.html 

48. Остапчук Л. Г. Запобігання ухиленню від відбування 

покарання у виді штрафу / Л. Г. Остапчук // Право і сусп-во. – 2018. – № 2, 

ч. 2. — С. 174-178. Розглянуто перелік заходів, спрямованих на запобігання 

ухилення від досліджуваного виду покарання. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/32.pdf 

49. Рень Ю. В. Кримінально-правові заходи запобігання 

приховуванню злочинів: закордонний досвід / Ю. В. Рень // Вчені зап. 

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

(68), № 4. — С. 160-164. Проаналізовано національне законодавство та 

законодавство деяких зарубіжних держав, що спрямоване на боротьбу із 

злочинністю, зокрема й щодо приховування злочинів. Проаналізовано на 

загальнотеоретичному рівні положення кримінального законодавства 

України у сфері приховування злочинів, визначено основні способи та методи 

щодо протидії та приховування певного суспільно небезпечного діяння. 

Текст: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/28.pdf 

50. Ус О. В. Кваліфікація злочину, передбаченого бланкетною 

диспозицією / О. В. Ус // Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — С. 179-186. 

Йдеться про  проблеми кваліфікації злочину згідно з законодавством. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/33.pdf 
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