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 Діяльність правоохоронних органів 

 

1. Бизова А. М. Нормативно-правові засади функціонування 

органів військової юстиції України: постановка наукового завдання у 

сфері службово-бойової діяльності / А. М. Бизова // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 (86). - С. 155-

162. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) Досліджено засади 

функціонування органів військової юстиції України щодо службово-бойової 

діяльності військових формувань та правоохоронних органів спеціального 

призначення. Здійснено аналіз визначальних нормативно-правових актів, що 

декларують питання розвитку сектора безпеки і оборони.  

2. Богдан Д. М. Проблемні питання реформування Служби 

безпеки України / Д. М. Богдан // Право і сусп-во. – 2018. – № 2. — С. 7-13. 

Проаналізовано основні проблемні питання реформування Служби безпеки 

України, а також нові підходи до запровадження європейських стандартів у 

роботі державного правоохоронного органу спеціального призначення. 



3. Братінов І. І. Обставини, які підлягають установленню під 

час досудового розслідування злочинів, що вчиняються наркозалежними 

особами / І. І. Братінов // Право і сусп-во. – 2018. – № 4. — С. 234-241. 

Розглянуто погляди науковців на обставини, що підлягають установленню, у 

структурі методики розслідування злочинів. Визначено перелік обставин, які 

підлягають установленню під час досудового розслідування злочинів, що 

вчиняються наркозалежними особами. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/44.pdf 

4. Бурлака П. Відмежування незаконної порубки лісу від деяких 

інших кримінальних правопорушень / Павло Бурлака // Вісн. прокуратури. 

– 2018. – № 10. — С. 43-53. Розглянуто діяльність військової прокуратури 

Західного регіону України щодо здійснення нагляду за додержанням законів у 

кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на територіях: двох 

військових лісокомбінатів (ДП ”Івано-Франківський військовий 

ліспромкобінат”, ДП ”Львівський військовий лісокомбінат”), шести 

військових лісгоспів (Сколівського, Старицького, Магерівського, 

Шепетівського, Прикарпатського, Костопільського), чотирьох військових 

лісництв (Мостиського, Луцького, Ужгородського, Чернівецького), однієї 

лісопромислової дільниці (Закарпатської), однієї лісозаготівельної дільниці 

(Перечинської). 

5. Вишня В. Б. Удосконалення системи управління нарядами 

мобільної патрульної служби Національної поліції України / В. Б. Вишня 

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

2017. – № 2 (86). – С. 113-117. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-

2(86) Досліджено особливості діяльності нарядів мобільної патрульної 

служби  та шляхи її удосконалення.  

6. Голобородько Д. В. Адміністративно-правові засоби 

профілактики насильства у сім’ї / Д. В. Голобородько // Наук. вісн. 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 

(86). – С. 125-131. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/44.pdf


Проаналізовано адміністративні правопорушення, пов’язані з вчиненням 

насильництва у сім’ї, з метою виявлення причин та умов, що сприяють їх 

вчиненню. Розглянуто систему профілактики сімейно-побутових 

конфліктів. Сформульовано основні напрямки підвищення ефективності 

запобіганню правопорушень, скоєних в сім’ї. 

7. Денисенко Г. В. Імунітет свідка в писаному праві Сполучених 

Штатів Америки / Г. В. Денисенко // Право і сусп-во. – 2018. – № 4. — 

С. 247-251. Розглянуто правове регулювання імунітету свідка в писаному 

праві Сполучених Штатів Америки. Проаналізовано нормативно-правові 

акти федерального рівня, а також конституції, зводи законів, правила 

доказування деяких суб’єктів. 

8. Дмитренко Р. Забезпечення прокурорського нагляду 

органами прокуратури Харківської області під час виконання 

кримінальних покарань та застосування інших заходів примусового 

характеру / Роман Дмитренко // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 70-

73. Проаналізовано результати діяльності органів прокуратури Харківської 

області. 

9. Довгунь С. З. Нормативно-правове регулювання державного 

управління органами досудового розслідування в республіці Грузія (на 

прикладі МВС) / С. З. Довгунь // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. 

справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 (86). - С. 162-169. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) Здійснено аналіз нормативно-

правового регулювання державного управління органами слідства 

Міністерства внутрішніх справ Республіки Грузія. Застосовано порівняльно-

правовий метод для визначення стану державного управління органами 

слідства, їх місця серед інших органів слідства. Наведено та розглянуто 

основні нормативно-правові та нормативні акти, які регламентують 

систему керівництва органами слідства поліції, а також їх структуру та 

компетенцію. Виявлено ряд схожих тенденцій, а також відмінностей в 

державному управлінні органами досудового розслідування Міністерства 



внутрішніх справ Республіки Грузія. Наголошено, що державне управління 

здійснюється щодо органів досудового розслідування  та застосовується до 

підрозділів, які одночасно займаються кримінально-процесуальною та 

адміністративною діяльністю. 

10. Жбанчик А. В. Актуальні питання взаємодії Національної 

гвардії України та Національної поліції України / А. В. Жбанчик // Наук. 

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

№ 2 (86). – С. 131-137. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) 

Висвітлено актуальні питання взаємодії  Національної гвардії України та 

Національної поліції України. На підставі аналізу законодавства України 

зроблено висновок про основні шляхи такої взаємодії. Наголошено на 

необхідності їх удосконалення та запровадження європейських стандартів. 

11. Живко З. Б. Технології кримінального аналізу у практиці 

протидії кіберзлочинності / З. Б. Живко, Т. В. Рудий, В. В. Сеник // Соц.-

прав. студії. – 2018. – № 2. — С. 42-47. Розглянуто нормативно-правові 

чинники, які становлять правову основу засад протидії кіберзлочинності, 

ідентифіковано проблему протидії кіберзлочинності. Виокремлено базові 

елементи реалізації інформаційно-аналітичної діяльності, якими є 

інформаційно-аналітичні системи – системи зв’язку та трансмісії даних, 

інформаційна інфраструктура, бази даних правової інформації, технічні, 

програмні, лінгвістичні, організаційні засоби. Здійснено аналіз стратегії 

застосування сучасних систем кримінального аналізу підрозділами 

Національної поліції України та реалізації моделі поліцейської діяльності, 

керованої аналітикою «Intelligence Led Policing». Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/sps_2018_2/07.pdf 

12. Карелін В. В. Забезпечення режиму законності та дисципліни 

у сфері організації виконання покарань / В. В. Карелін // Право і сусп-во. – 

2018. – № 4. — С. 166-172. Розглянуто необхідність вивчення проблем та 

підходів до визначення адміністративно-правового режиму законності та 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/sps_2018_2/07.pdf


дисципліни у сфері організації виконання покарань. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/32.pdf 

13. Карелін В. Щодо професійних і кваліфікаційних вимог до 

суб’єктів, які забезпечують дотримання адміністративно-правових 

режимів у сфері організації виконання покарань / Владислав Карелін 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. — С. 135-141. Розглянуто 

необхідність дослідження проблеми професійних і кваліфікаційних вимог до 

суб’єктів, які забезпечують дотримання адміністративно-правових 

режимів у сфері організації виконання покарань як передумови у 

реформуванні пенітенціарної системи України. Визначено основні 

нормативно-правові акти, які встановлюють та визначають професійні і 

кваліфікаційні вимоги до суб’єктів, які забезпечують дотримання 

адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. 

Проаналізовано погляди вчених на професійні і кваліфікаційні вимоги до 

суб’єктів, які забезпечують дотримання адміністративно-правових 

режимів у сфері організації виконання покарань. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/4/25.pdf 

14. Катриченко Т. Положение обязывает / Татьяна Катриченко, 

Залина Крюкова, Елена Свенцицкая // Фокус. — 2018. — № 49 (7 дек.). — 

С. 14-17. Висвітлено ситуацію в Одесі, Херсоні, Вінниці й Харкові та 

відповідних областях, де введено воєнний стан. Так, в Одесі 4 грудня 2018 

року відбулась координаційна нарада силовиків під керівництвом міністра 

внутрішніх справ Арсена Авакова та за участю Генерального прокурора 

України Юрія Луценка, заступника глави СБУ Павла Демчини й начальника 

Нацполіції Сергія Князєва. Зазначено, що у місті значно збільшилась 

кількість поліцейських та нацгвардійців. У Херсонській області визначено 

місця дислокації нових бригад територіальної оборони. На основних в’їздах у 

Вінницю встановлено блокпости, створено Раду оборони при 

облдержадміністрації. На патрулювання Харкова й області додатково 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/32.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/25.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/25.pdf


вивели 400 поліцейських тощо. Текст: https://focus.ua/politics/414200-

polozhenie-obyazyvaet.html 

15. 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. Проаналізовано питання 

оптимізації кримінально-виконавчої політики на стадії її реалізації. 

Досліджено оптимізацію діяльності Державної кримінально-виконавчої 

служби у сфері управління кримінально-виконавчої служби України у сфері 

управління кримінально-виконавчою системою та оптимізацію діяльності у 

сфері виконання покарань. Текст: 

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

16. Комісаров О. Г. Предмет тактико-спеціальної підготовки 

поліцейських, її зміст і завдання в сучасних умовах / О. Г. Комісаров 

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

2017. – № 2 (86). – С. 117-125. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-

2(86) Здійснено аналіз адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

вчиненням насильниства у сім’ї, з метою виявлення причин та умов, що 

сприяють їх вчиненню. Розглянуто систему профілактики сімейно-

побутових конфліктів. Сформульовано основні напрямки підвищення 

ефективності запобігання правопорушенням, скоєним в сім’ї. 

17. Коник А.7 дней, которые не потрясли / Алла Коник, Евгения 

Королева // Фокус. — 2018. — № 49 (7 дек.). — С. 12-13. З’ясовано, що 

змінив в Україні тиждень воєнного стану, який було введено у 10-ти 

областях строком на 30 днів у зв’язку із російською агресією в Керченській 

протоці 25 листопада 2018 року. Проаналізовано зміни, викликані введенням 

воєнного стану, що відбуваються в окремих сферах та впливають на певні 

політичні процеси. Висвітлено особливості діяльності силових структур 

(Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та ін.), 

пов’язані із воєнним станом. Розглянуто питання стосовно скасування 

виборів в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), що мали відбутися 23 

https://focus.ua/politics/414200-polozhenie-obyazyvaet.html
https://focus.ua/politics/414200-polozhenie-obyazyvaet.html
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/31.pdf


грудня у 22 областях України. Мова йде про перенесення виборів у 15 міських, 

22 селищних і 88 сільських ОТГ. Текст: https://focus.ua/archive-2018/413634-

fokus-48-602.html 

18. Корнієнко П. С. Прокуратура як елемент організаційно-

правових гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в 

Україні / П. С. Корнієнко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. — 

С. 92-96. Досліджено діяльність прокуратури як важливого елементу 

правозахисного механізму та інституту, що ефективно виступає 

правозахисною інституцією у сфері забезпечення основних прав і свобод 

громадян. Акцентовано увагу на проблемних питаннях діяльності 

прокуратури та зазначено, що виокремлення правозахисної функції 

прокуратури вказує на формування особливої – правової та соціальної 

політики держави, спрямованої забезпечення захисту прав і свобод людини і 

громадянина. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf 

19. Кужелєв О. М. Класифікація правових послуг / О. М. Кужелєв 

// Часопис Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. — С. 87-91. Проаналізовано 

окремі види правових послуг у правовій доктрині та нормативно-правових 

актах, з’ясовано критерії їх класифікації. Запропоновано класифікацію 

правових послуг за такими критеріями: сферами їх надання, суб’єктним 

складом, принципом професійної діяльності суб’єкта, об’єктом, формою 

надання, наявністю або відсутністю юридичних наслідків, спрямованістю 

професійних дій правника у відповідній галузі права, залежно від того, хто є 

замовником правових послуг. Зроблено висновок про доцільність класифікації 

правових послуг за сферами надання на публічно-правові й приватноправові. 

Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf 

20. Курманова Т. Кримінальний процес як футбол: як працює 

САП / Тетяна Курманова // Дзеркало тижня. — 2018. — 15 – 20 груд. (№ 48). 

— С. 11. Йдеться про те, що хоч Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура (САП) створювалася як абсолютно нова модель (без слідчих, 

оперативних працівників, тільки детектив), з оновленими підходами до 

https://focus.ua/archive-2018/413634-fokus-48-602.html
https://focus.ua/archive-2018/413634-fokus-48-602.html
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf


кримінального процесу, де, як у футболі, в кожного є свої місце та завдання, 

окремі старі проблеми загальних прокуратур досі залишаються. Згідно із 

законом, САП даються підвищені гарантії незалежності (серйозний конкурс 

на посаду, вищі зарплати, певна відокремленість від ГПУ), однак є певні 

ризики незалежності всього органу. Деякі процедури проходять через ГПУ: є 

канцелярія, координація міжнародно-правової діяльності, кадрові питання, 

бухгалтерія, охорона державної таємниці, зв’язки з громадськістю. 

Зазначено також, що Кримінально-процесуальний кодекс України надає 

детективам і прокурорам додаткову підставу для затримання особи (п. 3 ч. 

1 ст. 208): якщо людина вчинила корупційний злочин і може втекти, 

працівники НАБУ та САП можуть затримати її без ухвали суду. І цю норму, 

як показало дослідження, дуже активно використовують детективи та 

прокурори, які не завжди ретельно оцінюють реальний ризик утечі 

підозрюваного. Часто детективи НАБУ затримують людину через тривалий 

час після вчинення злочину, а така практика суперечить положенням 

Конституції України. Текст: https://dt.ua/SOCIUM/kriminalniy-proces-yak-

futbol-297015_.html 

21. Курта Є. О. Реалізація принципу взаємодії суб’єктів 

приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними 

органами, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами Україні / Є. О. Курта, В. Д. Поливанюк // Наук. вісн. 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 

(86). – С. 207-214. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) 

Досліджено загальний порядок правової регламентації принципу взаємодії 

суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з 

правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами в Україні. Визначено шляхи вдосконалення правового 

https://dt.ua/SOCIUM/kriminalniy-proces-yak-futbol-297015_.html
https://dt.ua/SOCIUM/kriminalniy-proces-yak-futbol-297015_.html


забезпечення його реалізації на сучасному етапі розвитку національного 

законодавства. 

22. Момотенко Т. Д. Оперативна діяльність – нова парадигма 

протидії Службою безпеки України загрозам національній державності 

/ Т. Д. Момотенко // Право і сусп-во. – 2018. – № 3, ч. 2. — С. 269-275. 

Розглянуто поняття оперативної діяльності СБ України як основоположної 

категорії відповідної теорії та практики. Виведено істотні ознаки, 

притаманні оперативної діяльності СБ України, що лягло в основу 

вироблення відповідального поняття. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/46.pdf 

23. Орлова О. О. Гендерні аспекти у формуванні іміджу 

поліцейського в Україні / О. О. Орлова // Наук. вісн. Дніпропетр. держ.    

ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 (86). – С. 45-52. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) Розглянуто гендерну рівність 

у цілому при формуванні державних органів влади і, зокрема, особового 

складу Національної поліції України. Досліджено імідж поліції в аспекті 

гендерної рівності та правової свідомості населення. Проаналізовано 

результати впровадження гендерного підходу у роботі Національної поліції 

України. Досліджено, яким чином збільшення кількості у поліції вплинуло на 

ставлення громадськості до неї. Окреслено шляхи формування позитивного 

іміджу працівника поліції. 

24. Покайчук В. Я. Сили охорони правопорядку як системи 

/ В. Я. Покайчук // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. 

пр. – Дніпро, 2017. – № 2 (86). – С. 149-155. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15200-2(86) Крізь призму загальної теорії систем розглянуто 

нормативно-правове забезпечення оперативно-службової та службово-

бойової діяльності сил охорони правопорядку як системи. 

25. Руденко В. І. Щодо змісту мотивів вчинення злочинів 

деякими суб’єктами у сфері виконання покарань України / В. І. Руденко 

// Приват. та публіч. право. – 2018. – № 3. — С. 76-79. Проаналізовано 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/46.pdf


системотвірні ознаки, що складають зміст поняття ”мотиви вчинення 

злочинів персоналом установ виконання покарань”, а також обгрунтовано 

його теоретичне і практичне значення у контексті необхідності 

удосконалення діяльності, пов’язаної із запобіганням злочинам з боку цих 

осіб. 

26. Салімонович Л. За сценарієм реальних подій: поблизу столиці 

проходять спільні навчання підрозділів МВС / Лариса Салімонович 

// Україна молода. — 2018. — 12 груд. (№ 136). — С. 2. Подано інформацію 

про проведення спільних навчань усіх підрозділів Міністерства внутрішніх 

справ. Правоохоронці відпрацьовуватимуть варіанти надзвичайних подій: 

блокування кордону та автодоріг, мінування приміщень, ліквідацію 

катастроф техногенного і природного характеру тощо. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3398/2006/128812/ 

27. Самусь Є. В. Окремі питання підвищення ефективності 

діяльності органів системи МВС України щодо реалізації функцій 

технічного регулювання / Є. В. Самусь // Право і сусп-во. – 2018. – № 3,    

ч. 2. — С. 162-167. Розроблено окремі пропозиції щодо реалізації функцій 

технічного регулювання, запровадження деяких засобів удосконалення 

системи управління діяльністю органів системи МВС України щодо 

реалізації відповідних функцій. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/28.pdf 

28. Синишин О. Координуючи роботу правоохоронних органів, 

прокуратура Хмельниччини протидіє організованій злочинності в 

регіоні / Олег Синишин // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 64-69. 

Проаналізовано результати діяльності органів прокуратури Хмельницької 

області. 

29. Стратегічний потенціал державного та територіального 

розвитку : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., (Маріуполь, 4–5 жовт. 

2018 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. [та ін. ; 

редкол.: С. Ф. Марова (голова), О. В. Балуєва]. — Маріуполь ; Кривий Ріг : Р. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3398/2006/128812/
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/28.pdf


Козлов, 2018. — 368, [1] с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А792129. Зі 

змісту: Історичний огляд та стан наукового дослідження інституту 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в Україні / М. В. Борисенко. 

— С. 109-113; ; Державна виконавча служба: правове становище та 

завдання / І. І. Хаваліц. — С. 177-178; Взаємодія правоохоронних органів з 

місцевою владою: постановка проблеми / А. Л. Бобрицький. — С. 185-187; 

Досвід державного управління органів прокуратури балтійських країн / П. Я. 

Доллінер. — С. 187-191; Правові питання управління кадровим добором та 

професійною освітою прокурорів в аспекті європейської інтеграції України 

/ О. Г. Плуталова. — С. 262-264. 

30. Стрижак В. О. Методика отримання інформації в процесі 

пошукової діяльності оперативних підрозділів / В. О. Стрижак // Право і 

сусп-во. – 2018. – № 3, ч. 2. — С. 288-292. Розглянуто особливості 

застосування окремих методів отримання інформації у процесі пошукової 

діяльності оперативних підрозділів. Запропоновано тактичні прийоми 

вивідування оперативно значущої інформації з урахуванням психологічних 

особливостей об’єкта впливу. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/50.pdf 

31. Торба В. ”Нічого не змінилося” / Валентин Торба // День. — 

2018. — 13 груд. (№ 227). — С. 4. Подано інформацію про рішення суду щодо 

поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова 

та виплати йому фінансової компенсації у розмірі більш ніж 180 тисяч грн. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/nichogo-ne-zminylosya 

32. Труба Р. М. Особливості діяльності Державного бюро 

розслідувань в Україні: адміністративно-правові засади / Р. М. Труба 

// Часопис Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. — С. 137-140. Розкрито 

адміністративно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань 

(ДБР). Охарактеризовано особливості окремих напрямів діяльності ДБР. 

Виділено специфіку кожної з них та здійснено її теоретично-правовий 

аналіз. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/50.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/nichogo-ne-zminylosya
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf


33. Цибенко О. Застосування військовим прокурором 

координаційних повноважень для протидії загрозам на морі / Олександр 

Цибенко // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 38-42. З метою 

виконання зазначеного розпорядження КП ВМС ЗСУ, який діє з 2006 року, 

крім здійснення цілодобового моніторингу стану торговельного 

судноплавства в зоні відповідальності, ВМС ЗСУ бере участь у правовому 

оформленні порушень. Зважаючи на таке, військова прокуратура Південного 

регіону України забезпечує належну координацію діяльності та 

використовує наявний потенціал органів військового управління. 

34. Цимбалістенко О. Засоби прокурорського реагування на 

порушення працівниками Національної поліції закону на початковому 

етапі досудового розслідування / Олександр Цимбалістенко // Вісн. 

прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 54-57. Зазначено, що здійснення 

прокурорського нагляду на початковому етапі досудового розслідування на 

засаді публічності передбачає, що прокурор є суб’єктом, покликаним 

забезпечити реалізацію цієї засади, вживаючи в межах своєї компетенції 

заходи до початку досудового розслідування, встановлення події 

кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. Однак практика 

свідчить, що наданих прокурорам законом повноважень недостатньо для 

повноцінного виконання цього завдання. 

35. Чумаченко С. Одесская юракадемия подписала договор о 

сотрудничестве с Национальной полицией Украины / Светлана 

Чумаченко // Слово (Одесса). — 2018. — 22 нояб. (№ 47). — С. 4. Подано 

інформацію про підписання договору між головою Національної поліції 

України Сергієм Князевим та президентом Національного університету 

”Одеська юридична академія”, народним депутатом України Сергієм 

Ківаловим щодо надання можливості студентам, починаючи з третього 

курсу, проходити практику в Національній поліції України. Зазначено, що 

тісна співпраця академії та поліції має допомогти студентам зробити свій 

вибір на користь майбутньої професії. 



36. Шевченко С. І. Місце комплексного явища ”забезпечення 

публічного порядку” в поліцейській діяльності / С. І. Шевченко // Наук. 

вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 

2 (86). – С. 192-199. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) 

Висвітлено наукові підходи до вивчення природи комплексного явища 

”забезпечення публічного порядку”. Здійснено аналіз юридичних концепцій 

публічного порядку в законодавстві зарубіжних країн. Визначено 

особливості діяльності Національної поліції в Україні щодо забезпечення 

публічного порядку.  

37. Шерудило В. О. Судовий контроль під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у 

приватне спілкування / В. О. Шерудило // Право і сусп-во. – 2018. – № 3,    

ч. 2. — С. 310-315. Вивчено судовий контроль під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування, 

обов’язків суду у здійсненні контролю за законністю та обгрунтованістю 

процесуальних дій і рішень органів досудового розслідування, прокурора під 

час проведення негласних слідчих дій, форм та видів судового контролю за 

негласними слідчими діями, пов’язаними з втручанням у приватне 

спілкування. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/53.pdf 

38. Шпортун А. Прокуратура Вінницької області здійснює 

відновлення порушених прав держави / Андрій Шпортун // Вісн. 

прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 74-77. Висвітлено результати діяльності 

органів прокуратури Вінниччини, які ефективно використовують 

представницькі повноваження з метою захисту державних інтересів. 

39. Янко В. Пріоритети діяльності прокуратури Луганщини – 

боротьба з тероризмом і сепаратизмом, захист законності у зоні 

проведення Операції об’єднаних сил / Володимир Янко // Вісн. 

прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 58-63. Проаналізовано результати 

діяльності органів прокуратури Луганської області, які здійснюють 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/53.pdf


постійний нагляд на підконтрольній українській владі частині Луганщини за 

станом законності, захисту державного ладу, дотримання прав та свобод 

громадян України. 

Актуальні проблеми кримінального та  кримінально-процесуального 

права 

 

40. Александрова А. Ю. Окремі результати дослідження форм 

реалізації кримінальної відповідальності за ухилення від призову за 

мобілізацією / А. Ю. Александрова // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту 

внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 (86). – С. 225-234. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) Досліджено форму реалізацію 

кримінальної відповідальності за ухилення від призову за мобілізацією, на 

підставі чого обґрунтовано внесення змін до санкції ст. 336 Кримінального 

кодексу України. 

41. Андрушко О. Примус у кримінальному процесі: питання 

денотації і конотації / Олександр Андрушко // Підприємництво, госп-во і 

право.  – 2018. – № 4. — С. 207-212. Вивчено питання денотації та 

конотації примусу у кримінальному процесі та формулювання власної 

наукової позиції щодо розуміння заявленої проблеми. Зроблено висновки, що 

розуміння примусу у кримінальному процесі, насамперед, детерміноване 

різними методологічними підходами, що використовуються дослідниками, 

що й пояснює різноманітність конотативних значень цього концепту. 

Здійснено спробу виявити денотацію примусу у кримінальному процесі на 

теоретичному, законодавчому та практичному рівнях його розуміння. Текст: 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/37.pdf 

42. Бабак М. А. Вітчизняні новели кримінально-правового 

механізму протидії пропаганді комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів з огляду на деякі 

конституційні права й основоположні свободи людини та громадянина 

/ М. А. Бабак, Ю. В. Філей // Право і сусп-во. – 2018. – № 3, ч. 2. — С. 181-

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/37.pdf


188. Дослідження кримінально-правового механізму протидії пропаганді 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/31.pdf 

43. 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 

44. Бодунова О. М. Вплив новітніх інформаційних технологій на 

динаміку злочинності в Україні / О. М. Бодунова, В. П. Любавіна // Право і 

сус-во. – 2018. – № 4. — С. 225-229. Розглянуто питання криміногенного 

впливу новітніх інформаційних технологій, зокрема засобів масової 

інформації, на злочинну поведінку. На підставі аналізу наукових праць та 

законодавчих актів визначено напрями запобігання такому впливу. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/42.pdf 

45. Бойко В. В. Специфіка детермінації тяжкої насильницької 

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

України / В. В. Бойко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. — С. 297-

301. Проаналізовано особливості детермінації тяжких насильницьких 

злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються в особливо 

великих містах України. Наголошено, що існування та відтворення цих 

злочинних проявів зумовлюється цілою низкою чинників, одні з яких є доволі 

традиційними, а деякі з’явилися у детермінаційному комплексі лише 

останнім часом. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf 

46. Бондар А. Р. Типова особа злочинця як елемент 

криміналістичної характеристики побоїв і мордувань / А. Р. Бондар 

// Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 3. — С. 177-181. Розглянуто особу 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/31.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/30.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/42.pdf
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf


злочинця як елемента криміналістичної характеристики злочину та 

практичне значення відомостей при розслідуванні побоїв і мордувань. 

47. Британська О. В. Факторна обумовленість злочинної 

поведінки неповнолітніх / О. В. Британська // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. 

В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 5. — С. 86-90. 

Розглянуто різні підходи до розуміння причин та умов злочинності, 

детермінантів, інших понятійних категорій, що в сукупності становлять 

факторну обумовленість злочинності неповнолітніх. Запропоновано нові 

сучасні підходи для встановлення причин і умов злочинної поведінки 

неповнолітніх та можливість мінімізації в частині забезпечення запобігання 

злочинності неповнолітніх. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/18.pdf 

48. Васілін Є. М. Суб’єкт злочину, передбаченого статтею 218-1 

Кримінального кодексу України / Є. М. Васілін // Право і сусп-во. – 2018. – 

№ 2, ч. 3. — 139-144. Розглянуто такий злочин як доведення банку до 

неспроможності. 

49. Головач А. Щодо змісту аналізу та прогнозування стану 

криміногенної ситуації в установах виконання покарань / Андрій 

Головач // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. — С. 185-188. 

З’ясовано зміст поняття та визначено сутність тактики запобігання 

злочинам, що вчиняються в установах виконання покарань України, а також 

встановлено деякі проблемні питання та розроблено науково обґрунтовані 

шляхи щодо їх вирішення по суті. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/4/33.pdf 

50. Гумін О. М. Докази у кримінальному процесі України: 

поняття та класифікація / О. М. Гумін, М. М. Коваль // Приват. та публіч. 

право. – 2018. – № 3. — С. 63-66. Йдеться про класифікацію доказів згідно з  

законодавством. 

51. Дан Г. В. Історія розвитку правового забезпечення 

запобігання використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/18.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/33.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/33.pdf


/ Г. В. Дан // Право і сусп-во. – 2018. – № 3, ч. 2. — С. 194-199. Проведено 

комплексний історико-правовий аналіз становлення та розвитку 

кримінально-правового забезпечення запобігання використанню малолітньої 

дитини як жебрака. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/33.pdf 

52. Даниленко А. В. Процесуальне положення неповнолітньої 

особи, яка скоїла суспільно-небезпечне діяння до досягнення віку 

кримінальної відповідальності, відповідно до чинного кримінального 

процесуального кодексу України / А. В. Даниленко, О. О. Кочура // Право і 

сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — С. 198-203. Розглянуто правове положення 

неповнолітньої особи, визначено особливості проведення досудового 

розслідування щодо неповнолітніх. Текст: 

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

53. Дерновий В. В. Особливості здійснення міжнародно-правової 

допомоги у кримінальних провадженнях, пов’язаних із розслідуванням 

злочинів, вчинених із залученням іноземців / В. В. Дерновий // Часопис 

Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. — С. 302-306. Здійснено аналіз норм 

кримінального процесуального законодавства України, які регламентують 

порядок отримання міжнародно-правової допомоги в кримінальних 

провадженнях, які пов’язані з розслідування злочинів, вчинених із залученням 

іноземців, а також наголошено на окремих недоліках положень 

Кримінального процесуального кодексу України і запропоновано зміни до 

нього. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf 

54. Жентій В. І. Кримінально-правова охорона статевої 

недоторканості дітей в Україні / В. І. Жентій, П. А. Зеленяк // Право і    

сусп-во. – 2018. – № 3, ч. 2. — С. 206-213. Досліджено становлення 

кримінально-правової охорони статевої недоторканості дітей в Україні. 

Здійснено порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за злочини, що 

посягають на статеву недоторканість. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/35.pdf 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/33.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/36.pdf
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55. Жмудінський В. П. Закриття кримінального провадження: 

актуальні питання / В. П. Жмудінський // Право і сусп-во. – 2018. – № 3,    

ч. 2. — С. 253-258. Висвітлено актуальні питання, пов’язані із закриттям 

кримінального провадження під час досудового розслідування. Розроблено 

пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/43.pdf 

56. Заічко О. В. Перспективні шляхи загальносоціального 

кримінологічного запобігання незаконній порубці лісу в Україні / О. В. 

Заічко // Право і сусп-во. – 2018. – № 3, ч. 2. — С. 200-206. Проаналізовано 

загальносоціальне запобігання незаконній порубці лісу як системи 

перспективних економічних, політичних, ідеологічних, організаційно-

управлінських і правових заходів. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/34.pdf 

57. Кабанець Л. В. Міжнародно-правове забезпечення протидії 

незаконному позбавленню волі  або викраденню людини / Л. В. Кабанець 

// Альм. міжнар. права. – 2018. – Вип. 20. — С. 76-81. Розглянуто норми 

міжнародних договорів щодо запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини. Проаналізовано думки науковців із приводу цього 

питання. Визначено необхідність враховувати рішення Європейського суду з 

прав людини для гармонізації кримінального законодавства України. Текст: 

http://intlawalmanac.net/v20/12.pdf 

58. Калужна О. М. Чи не (за)багато політики, (за)мало права у 

підходах до передання на вирішення слідчого судді питання про 

залучення експерта на стадії досудового розслідування? (за законом 

№ 2147–viii від 3 жовтня 2017 року) / О. М. Калужна // Право і сусп-во. – 

2018. – № 2, ч. 2. — С. 211-222. Досліджено законодавчу новацію 

Кримінального процесуального кодексу України – залучення експерта на 

стадії досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням сторони 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/43.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/34.pdf
http://intlawalmanac.net/v20/12.pdf


провадження (ст. ст. 242-244 Кримінального процесуального кодексу). 

Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/38.pdf 

59. Кобилинська І. М. Виконання процесуальних дій 

дипломатичними представництвами і консульськими установами в 

рамках кримінального провадження / І. М. Кобилинська // Право і сусп-во. 

– 2018. – № 4. — С. 262-270. Проаналізовано особливості та типові 

труднощі виконання процесуальних дій під час кримінального провадження 

дипломатичними представництвами та консульськими установами. Увагу 

приділено системі дозволених кримінальних процесуальних дій. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/50.pdf 

60. Ковальчук А. М. Особливості кримінального процесуального 

регулювання інституту примирення зарубіжних країн / А. М. Ковальчук 

// Юрид. Україна. – 2018. – № 7. — С. 34-40. На основі досліджень 

законодавства Англії, Німеччини та Грузії висвітлено основні 

характеристики, які дозволяють виявити спрямованість та тенденції 

розвитку інституту примирення. Вказані у статті положення дозволяють 

порівняти механізми досягнення компромісу на території різних держав та 

визначити відмінні риси, які сприяють підвищенню рівня ефективності 

примирення. 

61. Кожухар В. Європейські правила пробації та реформування 

кримінально‐виконавчої служби в Україні / Василь Кожухар // Вісн. 

прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 84-91. Зазначено, що сьогодні пробація є 

невід’ємним елементом системи кримінальної юстиції у європейських 

країнах. Останнім документом, який встановлює європейські принципи 

пробації, стала Рекомендація № СМ/(2010)1 Комітету міністрів Ради 

Європи про Правила Ради Європи з пробації, прийнята 20 січня 2010 року. 

62. Колос О. В. Проблеми однорідності визначення злочинів / О. 

В. Колос // Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 3. — С. 151-155. Розглянуто 

теоретичні та нормативні орієнтири однорідності злочинів у 

кримінальному праві України. 
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63. Кондра М. Я. Врахування принципу рівності у 

кримінальному праві для вирішення питань криміналізації діяння / М.Я. 

Кондра // Право і сусп-во. – 2018. – № 3, ч. 2. — С. 214-219. Проаналізовано 

питання реалізації принципу рівності на рівні кримінально-правової 

правотворчості, зокрема на рівні кримінального законодавства у вирішенні 

питань криміналізації діяння. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/36.pdf 

64. Коперсак Д. В. Проблеми визначення правового статусу 

учасників спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень / Д. В. Коперсак // Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 2. — 

С. 222-228. Розглянуто теоретичні аспекти поняття, ознаки, правовий 

статус і роль учасників спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень, відповідно до чинного Кримінального 

процесуального кодексу України. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/39.pdf 

65. Котляр А. Як сиротам в Україні житло купували / Алла 

Котляр // Дзеркало тижня. — 2018. — 8 – 14 груд. (№ 47). — С. 1, 11. 

Йдеться про неефективне управління коштами субвенцій на розвиток 

сімейних форм виховання і забезпечення житлом дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, головним розпорядником яких є 

Мінсоцполітики. Результат – на 1 жовтня 2018 року з виділених державою 

517,7 млн грн не освоєно 80 %. Те, що освоєно, використано з порушенням 

бюджетного законодавства, а подекуди в діях / бездіяльності посадових осіб 

убачаються ознаки кримінальних правопорушень. Текст: 

https://dt.ua/SOCIUM/yak-sirotam-v-ukrayini-zhitlo-kupuvali-296414_.html 

66. Криволапов В. М. Організація і тактика проведення слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування злочинів, пов’язаних із 

заволодінням коштами шляхом втручання в роботу банкоматів / В. М. 

Криволапов // Право і сусп-во. – 2018. –  № 2, ч. 3. — С. 181-186. Розглянуто 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/36.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/39.pdf
https://dt.ua/SOCIUM/yak-sirotam-v-ukrayini-zhitlo-kupuvali-296414_.html


особливості організації і тактики проведення слідчих дій, пов’язаних із 

заволодінням коштами шляхом втручання в роботу банкоматів. 

67. Куратченко М. В. Особливості взаємодії слідчих та 

оперативних підрозділів при розслідуванні сутенерства та втягнення 

особи в заняття проституцією / М. В. Куратченко // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 (86). – С. 234-

241. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) Розглянуто деякі 

аспекти розслідування сутенерства та втягнення особи в заняття 

проституцією. Акцентовано увагу на взаємодії слідчих та оперативних 

підрозділів для більш швидкого розслідування кримінального правопорушення.  

68. Курманова Т. Кримінальний процес як футбол: як працює 

САП / Тетяна Курманова // Дзеркало тижня. — 2018. — 15 – 20 груд. (№ 48). 

— С. 11. Йдеться про те, що хоч Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура (САП) створювалася як абсолютно нова модель (без слідчих, 

оперативних працівників, тільки детектив), з оновленими підходами до 

кримінального процесу, де, як у футболі, в кожного є свої місце та завдання, 

окремі старі проблеми загальних прокуратур досі залишаються. Згідно із 

законом, САП даються підвищені гарантії незалежності (серйозний конкурс 

на посаду, вищі зарплати, певна відокремленість від ГПУ), однак є певні 

ризики незалежності всього органу. Деякі процедури проходять через ГПУ: є 

канцелярія, координація міжнародно-правової діяльності, кадрові питання, 

бухгалтерія, охорона державної таємниці, зв’язки з громадськістю. 

Зазначено також, що Кримінально-процесуальний кодекс України надає 

детективам і прокурорам додаткову підставу для затримання особи (п. 3 ч. 

1 ст. 208): якщо людина вчинила корупційний злочин і може втекти, 

працівники НАБУ та САП можуть затримати її без ухвали суду. І цю норму, 

як показало дослідження, дуже активно використовують детективи та 

прокурори, які не завжди ретельно оцінюють реальний ризик утечі 

підозрюваного. Часто детективи НАБУ затримують людину через тривалий 

час після вчинення злочину, а така практика суперечить положенням 



Конституції України. Текст: https://dt.ua/SOCIUM/kriminalniy-proces-yak-

futbol-297015_.html 

69. Леон Я. О. Судовий контроль під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження / Я. О. Леон // Право і сусп-во. – 

2018. – № 3, ч. 2. — С. 258-263. Досліджено питання реалізації судового 

контролю під час здійснення досудового розслідування шляхом 

запровадження у кримінальному процесі нового інституту – інституту 

слідчого судді. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/44.pdf 

70. Лисаченко С. Л. Система та класифікація засобів отримання 

відомостей від особи в кримінальному досудовому провадженні / С. Л. 

Лисаченко // Право і сусп-во. – 2018. – № 4. — С. 257-261. Досліджено 

системи та класифікації засобів отримання відомостей від особи в 

кримінальному досудовому провадженні. На основі аналізу наукових поглядів 

визначено систему засобів отримання відомостей від особи в кримінальному 

досудовому провадженні. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/48.pdf 

71. Маілунц Б. Е. Слідчий як суб’єкт кримінального 

переслідування / Б. Е. Маілунц // Право і сусп-во. – 2018. -–№ 3, ч. 2. — 

С. 263-269. Проаналізовано процесуальний статус слідчого як суб’єкт 

кримінального переслідування. Досліджено функціональну спрямованість 

діяльності слідчого, а також процесуальні повноваження, які може 

реалізувати слідчий під час здійснення кримінального переслідування. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/45.pdf 

72. Мамедов Г. Щодо здійснення на території окупованого 

півострова Крим процесуальних дій у кримінальному провадженні (в 

аспекті дотримання Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод) / Гюндуз Мамедов, Вікторія Мозгова // Вісн. 

прокуратури. – 2018. – № 10. — С. 29-37 

https://dt.ua/SOCIUM/kriminalniy-proces-yak-futbol-297015_.html
https://dt.ua/SOCIUM/kriminalniy-proces-yak-futbol-297015_.html
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73. Мигаль Р. В. Система попередження катування / Р. В. Мигаль 

// Право і сусп-во. - 2018. - № 3, ч. 2. — С. 219-223. Розглянуто поняття 

”боротьба зі злочинністю”,  ”запобігання злочинності”, ”протидія 

злочинності”, ”профілактика злочинів”. Досліджено систему заходів 

запобігання катуванню. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/37.pdf 

74. Мокляк С. В. Момент закінчення злочину, передбаченого 

статтею 307 Кримінального кодексу України / С. В. Мокляк // Право і 

сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 3. — С. 156-159. Розглянуто такий злочин як 

незаконний обіг наркотиків і кримінальну відповідальність за нього. 

75. Олійниченко В. Кримінально-правова характеристика 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) / Вячеслав 

Олійниченко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. — С. 193-

199. Надано кримінально-правову характеристику суспільно небезпечного 

діяння, яке полягає в умисному ухиленні від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) і передбачене законодавством України. Визначено 

його основні складники та розкрито зміст. 

76. Осауленко А. О. Реформування кримінально-виконавчої 

системи в перші роки існування України як незалежної держави (1992–

1993 рр.) / А. О. Осауленко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. — 

С. 52-57. Здійснено системний аналіз розвитку кримінально-виконавчої 

системи в перші два роки існування України як незалежної держави, 

розкрито найбільш гострі питання реформування цієї системи та заходи 

щодо вирішення проблем, які виникли в процесі реформування як 

кримінально-виконавчої системи в цілому, так і окремих її структурних 

підрозділів. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pd 

77. 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. Проаналізовано основні проблемні питання, пов’язані з 

притягненням до відповідальності засуджених за ухилення від відбування 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/37.pdf
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pd


покарання у виді штрафу. Визначено перелік заходів, спрямованих на 

запобігання ухилення від досліджуваного виду покарань. Текст: 

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

78. Перелигіна Р. В. Щодо окремих аспектів кримінальної 

відповідальності за провокацію підкупу / Р. В. Перелигіна, Б. М. Мирко 

// Часопис Київ. ун-ту права. – 2018. – № 2. — С. 289-292. Розглянуто 

питання кримінальної відповідальності за провокацію підкупу, визначено 

поняття провокації підкупу, проаналізовано ознаки цього складу злочину. 

Надано характеристику теоретичних та практичних проблем при 

кваліфікації дій, передбачених ст. 370 КК України. Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf 

79. Пивоваров В. В. Математичні методи прогнозування 

корпоративної злочинності / В. В. Пивоваров, Ю. М. Климчук // Право і 

сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 3. — С. 160-166. Подано наукове обгрунтування 

доцільності використання математичних методів у прогнозуванні 

корпоративної злочинності. 

80. Плисюк Н. М. Становлення і розвиток вітчизняного 

кримінального законодавства про вбивство / Н. М. Плисюк // Унів. наук. 

зап. : часопис / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2018. –     

Вип. 1. – С. 79-88. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15791-1(65). 

Досліджено питання  становлення та розвитку вітчизняного кримінального 

законодавства про вбивство. Зазначено, що вбивство здавна вважалось 

злочином, засуджувалося як мораллю, так і системою норм і правил, які 

мають силу закону. Текст: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=Unzap_2018_1_9 

81. Пономарьова Т. В. Малозначність діяння в кримінальному 

праві України / Т. В. Пономарьова, Т. Є. Леоненко // Право і сусп-во. – 2018. 

– № 3, ч. 2. — С. 224-229. Розглянуто питання малозначності діяння у 
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кримінальному праві України та надано пропозиції щодо вдосконалення цієї 

норми. Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/38.pdf 

82. Попович О. Принципи криміналізації: поняття, зміст та 

дотримання (на прикладі Ст. 110-2КК України) / Олена Попович 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 4. — С. 201-206.  З’ясовано 

особливості дотримання принципів криміналізації під час встановлення 

кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади, зміни меж території або державного кордону України. 

Обґрунтовано, що в процесі криміналізації такого суспільно небезпечного 

діяння, про що свідчать і конструктивні особливості складу злочину, 

передбаченого ст. 110-2 КК України, були недотримані такі принципи: 

ненадмірності заборони, процесуальної можливості здійснення 

переслідування, повноти складу злочину, домірності санкції та економії 

кримінально-правової репресії. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/4/36.pdf 

83. Попович О. С. Терористичний акт в історії кримінального 

законодавства України XX століття / О. С. Попович // Право і сусп-во. – 

2018. – № 4. — С. 229-233. Проаналізовано кримінальне законодавство 

України, а також інші нормативно-правові акти про терористичні злочини, 

що були чинними в XX ст. Встановлено еволюційні зміни змісту терміна 

”терористичний акт” у Кримінальний кодекс Української Соціалістичної 

Радянської Республіки 1922, 1927, 1960 рр. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/43.pdf 

84. Радецький Р. С. Стан протидії корупції в Україні на 

сучасному етапі / Р. С. Радецький // Економіка та держава. Серія: Держ. упр. 

– 2018. – № 6. — С. 44-51. Наведено дані про адміністративні корупційні 

правопорушення, кримінальні корупційні правопорушення та кримінальні 

провадження з ознаками корупції. Подано динаміку адміністративних 

корупційних правопорушень, збитків, завданих корупційними 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/38.pdf
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правопорушеннями, кримінальних корупційних правопорушень та 

кримінальних проваджень з ознаками корупції. 

85. Сіроух І. В. Організація і тактика проведення допиту при 

розслідуванні створення або утримання місць розпусти і звідництва, 

учинених організованими групами / І. В. Сіроух // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2017. – № 2 (86). – С. 250-

257. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-2(86) Розглянуто деякі 

аспекти розслідування створення або утримання місць розпусти і 

звідництва, учинених організованими групами. Акцентовано увагу на ролі та 

місці допиту у розкритті досліджуваного кримінального правопорушення. 

86. Стерненко С. Як будинки в історичному центрі Києва у киян 

забирали / Сергій Стерненко // Дзеркало тижня. — 2018. — 8 – 14 груд. 

(№ 47). — С. 3. Йдеться про ситуацію, пов’язану з будинком 8Б на вулиці 

Рейтарській у Києві, де розміщується галерея ”Речовий доказ”. Зазначено, 

що згідно з інформацією з ЄДРСР про кримінальне провадження 

№ 32012110070000045 щодо будівлі на Рейтарській, схема була така: 

Управління комунальної власності Києва зайшло у змову з третіми особами і 

продало комунальне майно без проведення відкритого аукціону, 

використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання, зокрема ТОВ 

”Абріль-студіо”. За заниженою вартістю вчинено незаконне відчуження 

об’єктів нерухомості, що перебували в комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, на користь третіх осіб, у тому числі 

ТОВ ”Георгієвський резиденс”. Точний час скоєння злочину не зазначено, а 

міський бюджет тоді недоотримав, за оцінками слідства, 4,6 млн гривень. 

Тобто приватизація відбулася із процедурними порушеннями і за значно 

заниженою грошовою оцінкою. Кваліфікація ж кримінального провадження, 
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законодавство України, що регулює процедури збирання, перевірки та оцінки 

доказів, отриманих за результатами негласних слідчих дій. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/51.pdf 

90. Ткаченко А. В. Окремі питання об’єктивної сторони злочину, 

передбаченого ст. 392 Кримінального кодексу України / А. В. Ткаченко 

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

2017. – № 2 (86). – С. 257-267. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-

2(86) Досліджено особливості об’єктивної сторони дій, що дезорганізують 

роботу установ виконання покарань. Розглянуто ключові диспозиції ст. 392 

Кримінального кодексу України. Доведено, що місце та час вчинення цього 

злочину є обов’язковими ознаками попри їх відсутність у складі дій, що 

дезорганізують роботу установ виконання покарань. 

91. Тронько О. В. Оцінка загроз транснаціональної організованої 

злочинності / О. В. Тронько // Альм. міжнар. права. – 2018. – Вип. 20. — 

С. 48-58. Проаналізовано узагальнену аналітичну доповідь управління 

Організації Об’єднаних Націй (ООН) із наркотиків та злочинності (UNODC) 

за тематикою «Транснаціональна організована злочинність та її загрози». 

Визначено фундаментальні напрями боротьби з транснаціональною 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/21.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_2/51.pdf


злочинністю з урахуванням трансформаційних процесів, що відображають 

динаміку в умовах глобалізації .Текст: http://intlawalmanac.net/v20/9.pdf 

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

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