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1. Банчук О. Реформа прокуратури: два кроки вперед, один 

назад / Олександр Банчук // Юрид. вісн. України. — 2018. — 7 – 13 груд. 

(№  9). — С. 6. Йдеться про реформу в прокуратурі протягом останніх 

років. Зазначено, що в прокуратурі досі функціонують слідчі підрозділи, які 

повинні бути ліквідовані на підставі положень Конституції. Слідчі 

повноваження від прокуратури мають перейти до Державного бюро 

розслідувань. Указано, що Генеральний прокурор затвердив порядок 

службових розслідувань, який не передбачений законом і дублює проведення 

дисциплінарних проваджень проти прокурорів. Окрім того, Генеральний 

прокурор запровадив практику не повідомляти Кваліфікаційну комісію про 

вакантні посади й призначати на них певних осіб без проведення конкурсу. За 

словами автора статті, незважаючи на суттєво зменшені повноваження 



прокуратури, її керівництво не бажало виконувати чітку вимогу закону про 

скорочення кількості прокурорів до 10 тисяч у 2018 році. 

2. Безкровний Є. Правовий статус прокурора, який здійснює 

представництво інтересів держави в суді / Євген Безкровний // Вісн. Нац. 

акад. прокуратури України. – 2018. – № 3. — С. 37-49. Проаналізовано чинне 

законодавство та дослідження науковців з означеної теми. Висвітлено 

питання реалізації прокурором повноважень під час представництва 

інтересів в суді з наданням пропозицій щодо внесення змін і доповнень до 

законів у вказаній сфері. 

3. Берендєєва А. І. Окремі аспекти правового регулювання 

громадського контролю поліції в Україні / А. І. Берендєєва // Південноукр. 

правн. часопис. – 2017. – № 1. — С. 56-61. Розглянуто нормативно-правові 

акти, що регулювали питання громадського контролю за діяльністю міліції, 

та порівняно їх із сучасним законодавством про поліцію. Акцентовано на 

тому, що, не дивлячись на позитивну тенденцію інституційного закріплення 

громадського контролю за діяльністю поліції, існує ряд прогалин та колізій в 

самому законі України ”Про Національну поліцію”. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/19.pdf 

4. Бєлоусов Ю. Незаконні затримання: чи є вихід? / Юрій 

Бєлоусов // Дзеркало тижня. — 2018. — 21 – 27 груд. (№ 49). — С. 13. 

Йдеться про те, що на законодавчому рівні необхідно визначити єдиний 

порядок затримання для уникнення юридичних колізій та спекуляції 

дефініціями. По-перше, йдеться про остаточну відмову від ”доставлення” в 

порядку статті 259 Кодексу про адміністративні правопорушення – ”квазі-

затриманням”, яке, попри критику європейців та рішення Конституційного 

Суду 2011 року, досі є. По-друге, має бути усунена проблема, відповідно до 

якої наразі взагалі неможливо затримати особу за заподіяння легких 

тілесних ушкоджень, некваліфіковані хуліганство чи шахрайство, незаконні 

дії з банківськими картками тощо, оскільки санкція за їх вчинення не 

передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. По-третє, є 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/19.pdf


невідповідність між так званим ”громадським затриманням” (стаття 207 

КПК України) та затриманням уповноваженою службовою особою, тобто 

правоохоронцем. По-четверте, в Україні має бути дієвий порядок 

”ордерного затримання”, а не щодо тих осіб, до яких потім можна 

застосувати тільки найтяжчий запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою. Текст: https://dt.ua/SOCIUM/nezakonni-zatrimannya-chi-ye-vihid-

297567_.html 

5. Бостан С. К. З досвіду антикорупційної боротьби 

правоохоронних органів у Румунії: фактори успіху / С. К. Бостан, Г. О. 

Немченко // Право і сусп-во. – 2018. – № 5, ч. 2. — С. 10-15. Розглянуто 

організаційно-правові засади створення та функціонування Національного 

антикорупційного управління Румунії – спеціалізованого правоохоронного 

органу, що бореться з топ-корупцією в країні. 

6. Бугайчук К. Функції публічного адміністрування в органах 

Національної поліції України: поняття та класифікація / Костянтин 

Бугайчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 5. — С. 112-117. 

Досліджено сутність терміна «функція» та її особливості, на підставі чого 

сформульовано визначення функцій публічного адміністрування в органах 

Національної поліції України. Виділено загальні та допоміжні функції 

публічного адміністрування, проаналізовано їх зміст у контексті діяльності 

органів Національної поліції. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/5/23.pdf 

7. Бугера О. І. Правова освіта в мережі Інтернет як захід 

запобігання злочинності на загальносоціальному рівні / О. І. Бугера 

// Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр. – 

Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 57-60. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17659-1/2(2018) Присвячено дослідженню можливостей використання 

правової освіти в мережі Інтернет як дієвого заходу запобігання 

злочинності на загальносоціальному рівні. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/14.pdf 
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8. Гайду С. Органи прокуратури на шляху до європейських 

стандартів / Сергій Гайду ; розмовляв Іван Ковтонюк // Вінниц. газ. — 2018. 

— 30 листоп. (№ 49). — С. 3. Подано матеріали розмови із керівником 

Вінницької обласної прокуратури Сергієм Гайду, яка відбулась саме тоді, 

коли Верховна Рада на екстреному засіданні розглянула питання про 

введення воєнного стану в Україні. Йшлося про функції прокуратури 

Вінницької області в період воєнного стану,  реформування органів 

прокуратури,  впровадження європейських стандартів у діяльність 

правоохоронних органів. 

9. Генпрокурор пропонує блокувати російські активи в Україні 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 7 – 13 груд. (№ 49). — С. 7. Подано 

інформацію, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір 

направити листи Президенту України Петру Порошенку та до Ради 

національної безпеки і оборони з пропозицією про введення санкцій щодо 

окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів 

ВМС ЗСУ. На думку Генпрокурора, блокування активів має тривати до 

деокупації українських територій. 

10. Геращенко О. С. Особливості психологічної підготовки 

працівників патрульної поліції до діяльності в екстремальних і 

надзвичайних ситуаціях / О. С. Геращенко // Південноукр. правн. часопис. – 

2018. –  № 1. — С. 95-97. Досліджено особливості психологічної підготовки 

працівників патрульної поліції до діяльності в екстремальних і небезпечних 

умовах. Визначено заходи та складові елементи системи загальної 

психологічної підготовки патрульної поліції. З’ясовано негативні психічні 

зміни, які виникають у патрульних у небезпечних для життя умовах, через 

відсутність у них психологічної підготовки, що може сприяти професійній 

деформації особистості. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/26.pdf 

11. Головацький О. О. Службова підготовка поліцейських в 

умовах реформування системи МВС України: теоретико-правовий 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/26.pdf


аспект / О. О. Головацький // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 3. — 

С. 138-141. Визначено основні засади службової підготовки працівників 

Національної поліції України, а саме її сутність, види, форми та завдання. 

Здійснено порівняльний аналіз нормативно-правових актів до та після 

реформування системи МВС України у сфері службової підготовки 

поліцейських. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/35.pdf 

12. Гришко В. І. Розвиток недержавної правоохоронної 

діяльності в Україні: історико-правове дослідження / В. І. Гришко 

// Держава та регіони. Серія : Право. – 2018. – № 3. — С. 146-150. 

Охарактеризовано особливості повноважень недержавних правоохоронних 

утворень у різні роки історії. Виокремлено основні періоди недержавної 

правоохоронної діяльності та досліджено місце недержавних структур у 

правоохоронній діяльності країни в кожному з таких періодів. 

13. Дручек О. М. Ювенальна превенція в системі Національної 

поліції України: проблеми реформування / О. М. Дручек // Південноукр. 

правн. часопис. –  2017. –  № 2. — С. 63-66. Розглянуто стан і проблеми 

реформування підрозділів ювенальної превенції в системі Національної 

поліції України. Проаналізовано законодавчі та відомчі нормативно-правові 

акти, що визначають місце ювенальної превенції у структурі Національної 

поліції, її завдання та функції. Досліджено окремі проблеми визначення 

компетенції підрозділів ювенальної превенції та розподілу їх повноважень з 

іншими підрозділами Національної поліції. Сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності 

підрозділів ювенальної превенції. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/21.pdf 

14. Збірник наукових праціь магістрантів Національної академії 

управління – 2018 / [редкол.: С. А. Єрохін та ін.]. — Київ : Нац. акад. упр., 

2018. — 559 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А792520 Зі змісту: 

Особливості методики розслідування злочинів, вчинених працівниками 

правоохоронних органів / К. С. Усенко. – С. 451-455.  

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/35.pdf
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15. Калаянов Д. П. Правова основа реалізації принципу 

відкритості та прозорості в діяльності Національної поліції України / 

Д  П. Калаянов // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 3-6. 

Розглянуто діяльність поліції щодо забезпечення інформування органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 

людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки й порядку. 

Проаналізовано нормативно-правові акти, що розкривають зміст 

зазначених принципів. Доведено, що відкритість і прозорість органів поліції 

є невід’ємними характеристиками здійснення державної влади на засадах 

демократії. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/3.pdf 

16. Корнієнко М. В. Особливості встановлення ознак 

організованих злочинних угруповань / М. В. Корнієнко // Південноукр. 

правн. часопис.  – 2017. – № 2. — С. 12-16. Зазначено, що на сьогодні 

проблема організованої злочинності в Україні має загрозливі масштаби; 

правоохоронні органи, а насамперед поліція, після швидкого реформування 

МВС України частково втратили професійних, досвідчених співробітників, 

що не могло не вплинути на зростання злочинності в країні. Як зазначають 

соціальні психологи, провідним критерієм оцінки всього різноманіття груп, 

колективів, організацій є їх функціональне призначення, а основним 

призначенням організованої злочинної групи є вчинення злочинів, і чим більше 

вдалих злочинів було скоєно, тим стрімкіше відбувається розвиток злочинної 

групи в напрямку найбільш небезпечних її типів – до організованої групи і 

злочинної організації. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/6.pdf 

17. Костенко С. Доступ до професії прокурора в Україні: 

проблема ефективності законодавчої моделі / Сергій Костенко // Вісн. Нац. 

акад. прокуратури України. – 2018. – № 3. — С. 7-21. Виявлено суттєві 

проблеми з ефективністю системи добору прокурорів в Україні, відтак 

метою статті є формування теоретичного уявлення про оптимальну 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/3.pdf
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юридичну конструкцію цієї системи з урахуванням зарубіжного досвіду та 

особливостей національної правової системи. 

18. Красноруцкая Л. Принципи презумпції невинуватості 

громадянина та презумпція правоти поліцейського / Любов Красноруцкая 

// Підприємництво, госп-во і право.  –  2018. – № 5. — С. 168-171. Розглянуто 

проблему колізії в українському законодавстві між презумпцією 

невинуватості громадянина, яка закріплена в Конституції України, та 

презумпцією правоти поліцейського, яка може підготувати ґрунт для 

порушення прав людини і громадянина. 

19. Кубаєнко А. В. Теоретико-прикладні питання 

адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцейських / А. В. Кубаєнко 

// Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 1. — С. 75-78. Розглянуто 

проблемні питання законодавчого закріплення і практичної реалізації 

повноважень підрозділів превентивної діяльності та патрульної поліції при 

здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/24.pdf 

20. Кулаков В. ”Маски-шоу стоп 2”, або Неупереджений погляд 

на Закон № 8490 / Віталій Кулаков // Юрид. вісн. України. — 2018. — 7 – 13 

груд. (№ 49). — С. 2 – 3. Зазначено, що на сьогодні, як і раніше, залишається 

актуальною необхідність додаткового законодавчого удосконалення 

механізму притягнення до відповідальності правоохоронців за їх незаконні дії 

і отримання відповідної компенсації. За словами автора статті, наші 

громадяни самі зможуть захистити свої права, їм тільки потрібно дати 

реальні можливості: об’єктивні та дійсно незалежні суди, реальне 

дотримання принципу рівності та змагальності сторін, невідворотність 

покарання за зловживання, непрофесіоналізм і порушення закону. 

21. Лебедєва Н. В. Проекти взаємодії поліції з населенням як 

засіб реалізації інституту партнерства в Європі / Н. В. Лебедєва // Право і 

сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. — С. 115-120. Здійснено теоретичний аналіз 

організації та діяльності роботи поліції з населенням. Розкрито сутність 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/24.pdf


проектів взаємодії поліції та населення в деяких країнах Європи. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/22.pdf 

22. Матієнко Т. В. Методологічні засади розвитку морально-

психологічних якостей поліцейського / Т. В. Матієнко // Південноукр. 

правн. часопис. – 2018. – № 1. — С. 98-101. Зазначено, що професійна 

діяльність висуває людині певні вимоги і накладає своєрідний відбиток на 

його особистість і весь спосіб життя. Служба в органах Національної 

поліції супроводжується екстремальними навантаженнями, діяльність 

відбувається в напружених, складних умовах, пов’язаних із застосуванням 

зброї, фізичної сили, спеціальних засобів. Від сумлінності та професійної 

майстерності особового складу залежать не тільки результати службової 

діяльності, але також життя і здоров’я працівників. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/27.pdf 

23. Матієнко Т. В. Мотивації у професійній діяльності 

працівників правоохоронних органів / Т. В. Матієнко // Південноукр. 

правн. часопис. – 2017. – № 3. — С. 145-148. Наголошено на актуальності 

та перспективності проблеми формування та розвитку професійної 

мотивації працівників правоохоронних органів в службовій діяльності. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/37.pdf 

24. Матієнко Т. В. Психологічна структура особистості керівника 

правоохоронних органів / Т. В. Матієнко // Південноукр. правн. часопис. – 

2017. – № 1. — С. 132-137. Зауважено, що за умов реформування органів 

внутрішніх справ важливим напрямком роботи залишається визначення 

психологічних особливостей управлінської діяльності керівників. Аналіз 

наукової літератури свідчить, що більшість недоліків і труднощів в 

управлінні персоналом ОВС мають місце через ігнорування психологічних 

аспектів управлінської діяльності: підбір кадрів і обов’язків не відповідають 

особистісним можливостям виконавців, розподіл доручень відбувається без 

належного врахування індивідуально-психологічних особливостей працівників 

та мотивації до виконання певної роботи; колективам підрозділів бракує 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/22.pdf
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згуртованості і групової сумісності, керівникам не вистачає навичок 

оптимального спілкування, впливу на підлеглих та управління конфліктами. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/39.pdf 

25. Медведенко Н. В. Особливості адміністративно-правового 

статусу суб’єктів дисциплінарного провадження в органах Національної 

поліції України / Н. В. Медведенко // Південноукр. правн. часопис. – 2018. – 

№ 1. — С. 65-69. Проаналізовано нормативно-правові джерела, якими 

регулюється дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження 

в органах Національної поліції України, а також наукову думку з питань 

адміністративно-правового статусу суб’єктів дисциплінарного 

провадження в органах Національної поліції України. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/19.pdf 

26. П’ять років в’язниці за підкуп виборців // Юрид. вісн. України. 

— 2018. — 7 – 13 груд. (№ 49). — С. 8. Подано інформацію, що в Одеській 

області за підкуп виборців засудили до позбавлення волі мешканку 

Кілійського району. Зазначено, що схема передбачала оману виборців й 

укладання безоплатних угод з кандидатом для проведення агітації, а згодом 

– голосування за певних осіб. Кілійський районний суд визнав підозрювану 

винуватою в неодноразовому підкупі виборців на користь окремої політичної 

сили. 

27. Панасенко М. Поліцейським будуть компенсувати оренду 

житла. У Вінниці максимальна сума – до 3 965 гривень / Микита 

Панасенко // Ria (Вінниця). — 2018. — 7 листоп. (№ 45). — С. 4. 

Проінформовано про затвердження Кабінетом Міністрів України 

Постанови № 866 від 24 жовтня 2018 року, де прописано порядок 

компенсації вартості оренди житла для поліцейських. Зазначено, що 

виплати призначені для тих правоохоронців, які не мають власного житла в 

тому населеному пункті, де проходять службу і знімають його за 

договором. За інформацією поліції Вінницької області, виплати розпочнуть з 

2019 року. У постанові також визначено механізм виплати компенсацій. 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/39.pdf
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Текст: https://vn.20minut.ua/Podii/politseyskim-budut-kompensuvati-orendu-

zhitla-u-vinnitsi--do-3965-griv-10737543.html 

28. Пархоменко П. Поліція затримала нападників на Гриценка 

/ Поліна Пархоменко // Молодь України. — 2018. — 6 груд. (№ 39/40). — 

С. 4. Подано інформацію, що правоохоронці затримали п’ятьох людей, які  

28 листопада 2018 року під час робочої поїздки до Одеси лідера партії 

”Громадська позиція” Анатолія Гриценка напали на нього. Про це повідомив 

міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 

29. Перше затримання ДБР // Юрид. вісн. України. — 2018. — 14 – 

20 груд. (№ 50). — С. 3. Указано, що 12 грудня 2018 року слідчі Київського 

територіального управління Державного бюро розслідувань викрили 

директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України 

після отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів. Зазначено, 

що затриманий вимагав передати йому таку суму за вплив на прийняття 

рішення щодо непризову на військову службу. 

30. Поляков Є. В. Міжнародне співробітництво у сфері 

оперативно-розшукової діяльності щодо запобігання незаконному обігу 

наркотичних засобів / Є. В. Поляков // Південноукр. правн. часопис. – 2017. 

– № 3. — С. 36-39. Визначено поняття міжнародного співробітництва у 

сфері оперативно-розшукової діяльності, форми взаємодії оперативних 

підрозділів правоохоронних органів України з аналогічними правоохоронними 

органами інших країн у протидії незаконному обігу наркотичних засобів. 

Визначено основні недоліки та можливі напрями удосконалення такого 

співробітництва. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/10.pdf 

31. Приватний загін під крилом Нацполіції // Панорама 

Полтавщини. — 2018. — 1 листоп. (№ 44). — С. 7. Подано інформацію  про 

спеціальний загін ”Безпека життя” із ветеранів антитерористичної 

операції (АТО) та колишніх поліцейських, який створив колишній радник 

міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, голова Соціалістичної 

https://vn.20minut.ua/Podii/politseyskim-budut-kompensuvati-orendu-zhitla-u-vinnitsi--do-3965-griv-10737543.html
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партії Ілля Кива. Зі слів Іллі Киви, загін має на меті стежити за 

громадським порядком і сприяти соціалізації військовослужбовців. 

32. Прокуратура завершила розслідування у ”справі Клименка 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 7 – 13 груд. (№ 49). — С. 3. Подано 

інформацію, що Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури 

завершила розслідування кримінального провадження стосовно колишнього 

міністра доходів і зборів Олександра Клименка за підозрою у створенні 

організації, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом і зловживання 

владою. 

33. Радзієвський Ю. Як бізнесу притягнути до відповідальності 

правоохоронців? / Юрій Радзієвський // Юрид. вісн. України. — 2018. —   

14 – 20 груд. (№ 50). — С. 15. Зазначено, що виповнюється рівно рік з 

моменту появи ініціативи під загальною назвою ”Маски-шоу Стоп”. Це 

пакет законів, які повинні були зменшити тиск силових органів на бізнес, а 

також стали хорошою піар-підмогою для влади у взаєминах з підприємцями. 

Завдяки цим законам передбачалося зменшити число невмотивованих 

обшуків, а також кількість порушень під час їх проведення. За словами 

автора статті, в судовій практиці як доказ незаконності дій силовиків, 

зазвичай, приймається вступ у силу обвинувального вироку суду (що 

допустив порушення силовика). Але за системи кругової поруки такого 

вироку домогтися практично неможливо. 

34. Свінціцька О. П. Взаємодія слідчих та оперативних 

працівників із боротьби з торгівлею людьми Національної поліції 

України під час розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної 

експлуатації / О. П. Свінціцька // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 

3. — С. 39-44. Розглянуто алгоритм дій органів Національної поліції України, 

а саме, висвітлено окремі аспекти взаємодії слідчих і оперативних 

працівників із боротьби з торгівлею людьми Національної поліції України під 

час підготовки і проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 



(розшукових) дій під час розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної 

експлуатації. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/11.pdf 

35. Середа В. В. Дисциплінарне провадження в органах 

національної поліції як вид адміністративно-юрисдикційної діяльності 

/ В. В. Середа, М. В. Ковалів, С. С. Єсімов ; В. В. Середа // Південноукр. 

правн. часопис. – 2017. – № 3. — С. 129-134. Досліджено дисциплінарне 

провадження в органах Національної поліції як вид адміністративно-

юрисдикційної діяльності. На підставі системного аналізу розглянуто 

особливості правого регулювання дисциплінарного провадження щодо 

поліцейських і державних службовців Національної поліції в контексті 

адміністративно-юрисдикційної діяльності. Проаналізовано теоретичні 

підходи щодо дисциплінарного провадження. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/33.pdf 

36. Скляднєва К. А. Диспозитивні засади участі прокурора в 

кримінальному провадженні у формі угод / К. А. Скляднєва // Держава та 

регіони. Серія : Право. – 2018. – № 3. — С. 183-187. Розкрито окремі 

проблеми реалізації диспозитивних засад участі прокурора у кримінальному 

провадженні у формі угод, а також надано рекомендації для прокурорської 

практики та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства з 

окреслених питань. 

37. Татаров О. Ваші докази недопустимі або Чому розслідування 

може стати незаконним? / Олег Татаров // Юрид. вісн. України. — 2018. — 

7 – 13 груд. (№ 49). — С. 10. Зазначено, що необхідно на законодавчому рівні 

удосконалити правову регламентацію порядку зміни підслідності з 

урахуванням виключних повноважень прокурора та можливість оскарження 

постанови прокурора до слідчого судді. На думку автора статті, необхідно 

передбачити обов’язок слідчого звернутись до прокурора з клопотанням про 

визначення підслідності за іншим органом досудового розслідування у 

випадку наявності підстав, які свідчать про здійснення досудового 

розслідування не в межах визначеної законом компетенції та визначити 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/11.pdf
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окрему норму, яка б стосувалась підстав та процесуального порядку 

визначення підслідності, її зміни прокурором, що дозволить усунути 

можливість порушення прав громадян. 

38. Ташматов В. А. Надання домедичної допомоги поліцією 

України / В. А. Ташматов // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 3. — 

С. 48-51. Розглянуто питання надання поліцією України домедичної 

допомоги особам, що постраждали від дії різного виду надзвичайних 

ситуацій. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/13.pdf 

39. Терещенко Ю. В. Організація і діяльність підрозділів 

контррозвідки ”СМЕРШ” НКВС УРСР у 1943–1945 рр. / Ю. В. Терещенко 

// Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 150-156. Досліджено 

організаційні питання створення органів контррозвідки ”СМЕРШ” НКВС 

СРСР, їх місце в системі радянських контррозвідувальних органів у період 

Великої Вітчизняної війни. Вивчено нормативно-правові акти, на підставі 

яких вони були створені, закріплені їх функції і повноваження. Висвітлено 

процес становлення, функції, завдання і результати діяльності органів 

контррозвідки у структурі НКВС УРСР у 1943 – 1945 рр. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/46.pdf 

40. Трепак В. СБУ – 2019: 5 життєво важливих змін / Віктор 

Трепак // Дзеркало тижня. — 2018. — 28 груд. (№ 50). — С. 2. Йдеться про 

зміни, які необхідно зробити для оновлення Служби безпеки України (СБУ) 

та її ефективного функціонування: деполітизувати, запровадити реальний 

парламентський контроль за діяльністю, оптимізувати їхні функції та 

повноваження, підвищити статус голови СБУ, змінити принцип відбору 

кадрів. Зазначено, що успішність реформування СБУ загалом зумовлюється, 

по-перше, результатами президентських виборів, які визначать наявність 

/ відсутність політичної волі до утвердження СБУ як справді національної 

спецслужби, по-друге, розробленням обґрунтованої концепції реформування 

та ухвалення на її основі нового закону про СБУ. Текст: 

https://dt.ua/internal/sbu-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-298183_.html 
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41. Труба Р. Єдиноначальність та погодження в реалізації 

окремих повноважень Директора Державного  бюро  розслідувань / 

Роман Труба // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 5. — С. 233-237. 

Проаналізовано сутність принципу єдиноначальності Директора 

Державного бюро розслідувань. Окреслено його значення та визначено 

зміст. Охарактеризовано специфіку поєднання цього принципу з 

колективним способом реалізації окремих повноважень Директора 

Державного бюро розслідувань. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/5/46.pdf 

42. Ульянов О. І. Правові засади застосування поліцейських 

заходів примусу та вогнепальної зброї працівниками Національної 

поліції України / О. І. Ульянов // Південноукр. правн. часопис. – 2018. –     

№ 1. — С. 34-36. Досліджено нормативно-правове регулювання відносин у 

сфері застосування поліцейських заходів примусу та вогнепальної зброї 

працівниками Національної поліції України. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/12.pdf 

43. Хрущ О. В. Використання робочого часу керівником органу 

прокуратури: особливі планування / О. В. Хрущ // Наук. вісн. Херсон. 

держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – 

С. 159-163. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-1/2(2018) Розкрито 

особливості планування використання робочого часу, запропоновано 

механізми удосконалення часової організації професійної діяльності 

керівника прокуратури. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/37.pdf 

44. Ценов В. М. Деякі аспекти організації проведення 

оперативної комбінації органами національної поліції України / В. М. 

Ценов // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 1. — С. 95-99. Розглянуто 

деякі аспекти організації проведення оперативної комбінації органами 

Національної поліції України, а також запропоновано певний алгоритм дій 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/46.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/46.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/12.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/37.pdf


проведення оперативних комбінацій працівниками її оперативних підрозділів. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/30.pdf 

45. Цехан Д. М. Предмет окремої теорії оперативно-розшукової 

протидії злочинності у місцях позбавлення волі / Д. М. Цехан 

// Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 16-18. Виокремлено та 

структуровано предмет окремої теорії ОРД – оперативно-розшукової 

протидії злочинності у місцях позбавлення волі. Визначено, що до структури 

предмета цієї теорії входять такі парні категорії як ”пенітенціарна 

злочинність” та ”оперативно-розшукова діяльність оперативних підрозділів 

установ виконання покарань”. Розкрито структурну кожної складової 

предмета окремої оперативно-розшукової теорії. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/7.pdf 

46. Циганов О. Особливості зарубіжної практики надання 

адміністративних послуг у сфері правоохорони / Олег Циганов 

//Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 5. — С. 146-150. Висвітлено 

зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері правоохорони. 

Проведено моніторинг офіційних веб-сайтів міністерств внутрішніх справ 

та органів поліції окремих країн Європи щодо здійснення ними сервісної 

діяльності у зазначеній сфері. 

47. Чухраєва Г. В. Про деякі зміни психологічних станів 

працівників спецпідрозділів та слідчих МВС протягом службової 

діяльності / Г. В. Чухраєва // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — 

С. 135-138. Зазначено, що професійна діяльність працівників підрозділів 

спеціального призначення та слідчих зазвичай призводить до зміни 

психологічного стану, а найчастіше може призводити до виникнення станів 

невротичного реєстру. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/42.pdf 

48. Шевченко Е. Агент НАБУ Евгений Шевченко: Топ-

коррупционеры мне рассказывали все, потому что принимали за своего 

/ Евгений Шевченко ; беседовали Юрий Бютусов, Ольга Скороход // Вечір. 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/30.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/7.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/42.pdf


Полтава. — 2019. — 7 листоп. (№ 45). — С. 20-21. Подано матеріали 

розмови з агентом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 

Євгеном Шевченком, який на громадських засадах співпрацює з НАБУ, 

дякуючи якому було проведено декілька операцій з затримання корупціонерів. 

Основна тема розмови – його співпраця з агенством, що спонукало його, 

успішного бізнесмена здавати корупціонерів із свого оточення в органи 

правосуддя. 

49. Шеремет О. С. Народні дружини, воєнізовані збройні 

формування чи муніципальна поліція: переваги та ризики для місцевої 

громади / О. С. Шеремет // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. 

науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 108-112. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17659-1/2(2018) Проаналізовано громадські 

формування, що створюються органами місцевого самоврядування з метою 

забезпечення охорони громадського порядку. Розглянуто функції 

воєнізованих збройних формувань, муніципальної поліції та новостворених 

громадських дружин. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/26.pdf 

50. Шинкаренко І. О. Психологічні засади виявлення активних 

учасників масових порушень громадського порядку працівниками 

кримінальної поліції / І. О. Шинкаренко // Південноукр. правн. часопис. – 

2017. – № 1. — С. 89-92. Надано рекомендації працівникам поліції щодо дій у 

натовпі під час масових порушень громадського порядку та алгоритму дій з 

виявлення ознак активних учасників натовпу за індивідуальними та 

груповими ознаками. Надано рекомендації для працівників кримінальної 

поліції з пошуку активних учасників натовпу за їх психологічним портретом. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/28.pdf 

51. Шурак С. П. Професійна честь та гідність працівника поліції 

/ С. П. Шурак, В. П. Маковій ; С. П. Шурак // Південноукр. правн. часопис. – 

2017. – № 3. — С. 141-145. Досліджено питання честі та гідності 

працівника поліції в контексті сучасних трансформацій у вітчизняному та 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/26.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/28.pdf


міжнародному праві з огляду на відповідне теоретичне та емпіричне 

підгрунтя. Визначено природу професійної психологічної самосвідомості 

через міжгалузеву належність, встановлено взаємозв’язок між честю та 

гідністю як окремими категоріями визначення професіонала. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/36.pdf 

 

Актуальні проблеми кримінального та  кримінально-процесуального 

права 

 

52. Бахуринська О. О. ”Груба необережність потерпілого” як 

кримінально-правова категорія / О. О. Бахуринська // Наук. вісн. Херсон. 

держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – 

С. 48-53. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-1/2(2018) 

Проаналізовано кримінально-правовий зміст поняття ”груба необережність 

потерпілого” з урахуванням підходів судової практики, а також 

теоретичних положень науки цивільного права. Приділено увагу проявам 

грубої необережності потерпілого у злочинах проти безпеки виробництва, 

передбачених розділом Х Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Наголошено на проблемі визначення у кримінальному праві критеріїв оцінки 

проявів грубої необережності потерпілого. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/12.pdf 

53. Берназ П. В. Поняття ”криміналістична характеристика 

злочину” / П. В. Берназ // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — 

С. 30-35. Проаналізовано історію виникнення поняття ”криміналістична 

характеристика злочину” та проаналізовано наукові підходи до визначення її 

сутності. Звернено увагу на необхідність формування єдиного поняття 

”криміналістична характеристика злочину” і надано власне визначення 

цього поняття. Підкреслено значення зазначеної наукової категорії для 

виявлення, розкриття і розслідування злочину. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/11.pdf 
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54. Берназ П. В. Структура криміналістичної характеристики 

злочину / П. В. Берназ // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 3. —       

С. 11-15. Проаналізовано наукові підходи до визначення наявних структурних 

елементів криміналістичної характеристики злочину. Звернено увагу на 

необхідність визначення власних структурних елементів криміналістичної 

характеристики злочину. Підкреслено значення елементів зазначеної 

наукової категорії для виявлення, розкриття і розслідування злочину. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/5.pdf 

55. Беспалько І. Визначення поняття загальних засад 

кримінального провадження / Інна Беспалько // Підприємництво, госп-во і 

право. – 2018. – № 5. — С. 242-247. Присвячено визначенню поняття засад 

кримінального провадження України. Проаналізовано сутнісні ознаки засад 

кримінального провадження, що дозволило запропонувати дефініцію цієї 

правової категорії. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/48.pdf 

56. Бєжанова А. В. Забезпечення прав учасників кримінального 

судочинства при використанні інформаційних технологій у режимі 

відеоконференції / А. В. Бєжанова // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – 

№ 3. — С. 7-11. Проаналізовано специфіку та проблеми законодавчого 

регулювання використання інформаційних технологій під час застосування 

режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві. Розглянуто окремі 

проблемні питання забезпечення прав учасників кримінального судочинства 

при використанні інформаційних технологій у режимі відеоконференції. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/4.pdf 

57. Бойко В. В. Особливості кримінологічного дослідження 

тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в 

особливо великих містах України / В. В. Бойко // Південноукр. правн. 

часопис. – 2017. – № 3. — С. 15-20. Значено, що під час організації та 

проведення кримінологічного дослідження тяжкої насильницької 

злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великому місті 

варто ураховувати велику кількість показників, якими характеризуються 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/5.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/48.pdf
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аналізовані просторово-територіальні одиниці. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/6.pdf 

58. Будяченко О. М. Витоки становлення і розвитку 

кримінально-правової охорони лісів від самовільної (незаконної) 

порубки: Україна в дорадянський період / О. М. Будяченко // Південноукр. 

правн. часопис. – 2017. – № 3. — С. 24-29. Послідовно проаналізовано 

кримінально-правову охорону  лісу від незаконної вирубки на території нашої 

держави від перших законодавчих актів до радянського періоду. На підставі 

дослідження літературних та законодавчих джерел вказано, що основи 

кримінально-правової охорони лісу від незаконної (самовільної) порубки 

зародилися в ранньофеодальний період існування нашої держави (X −           

XI ст.). Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/8.pdf 

59. Винник А. О. Цілі спеціальної конфіскації як іншого заходу 

кримінально-правового характеру / Анна Олегівна Винник // Соц.-прав. 

студії. – 2018. – № 2. — С. 48-54. Обґрунтовано, що для з’ясування цілей 

спеціальної конфіскації необхідно звернутися до її сутнісних ознак, інакше 

кажучи – особливих властивостей. Здійснено правовий аналіз нормативного 

визначення поняття спеціальної конфіскації за чинним Кримінальним 

кодексом України та розглянуто основні властивості вказаного заходу 

кримінально-правового характеру. На підставі властивостей спеціальної 

конфіскації встановлено, що спеціальна конфіскація – це захід безпеки, 

цілями якого є загальна та спеціальна превенція, а також відновлення 

соціальної справедливості. Підсумовано, що сформульовані в результаті 

проведеного аналізу цілі спеціальної конфіскації загалом відповідають 

європейській практиці розуміння природи цього заходу, однак потребують 

подальшої доктринальної розробки та законодавчого закріплення. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/sps_2018_2/08.pdf 

60. Гладун О. Повідомлення про підозру: кримінальна 

процесуальна дихотомія / Олександр Гладун, Олексій Зелінський // Вісн. 

Нац. акад. прокуратури України. – 2018. – № 2. — С. 58-72. Визначено 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/6.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/8.pdf
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подальший розвиток гіпотези про те, що повідомлення про підозру залежно 

від конкретного контексту може бути або процесуальним рішенням, або 

процесуальною дією, а не водночас одним і іншим. 

61. Гловюк І. Новий порядок залучення експерта за 

Кримінальним процесуальним кодексом України: здобутки та 

прорахунки / Ірина Гловюк, Олександр Торбас // Вісн. Нац. акад. 

прокуратури України. – 2018. – № 2. — С. 97-108. Проаналізовано новели 

кримінального процесуального законодавства в частині визначення залучення 

експерта для проведення експертизи задля встановлення позитивних і 

негативних наслідків таких змін. Вказано на недоліки ідеї та нормативної 

регламентації цієї процедури. 

62. Горошко В. В. Концептуалізація тимчасового вилучення 

майна в кримінальному провадженні / В. В. Горошко // Південноукр. 

правн. часопис. – 2018. – № 1. — С. 70-74. Проаналізовано специфіку та 

підстави щодо  тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні 

в Україні. Визначено зміст поняття «тимчасове вилучення майна» й 

акцентовано увагу на необхідності існування ефективного механізму 

забезпечення майнових прав особи. З’ясовано перспективи механізму 

забезпечення майнових прав особи під час застосування заходів 

процесуального примусу, зокрема тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні, а також сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства та юридичної практики з означеної 

проблематики. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/20.pdf 

63. Гритенко О. А. Питання понятійного та категоріального 

апарату прогресивної системи виконання покарання за чинним 

кримінально-виконавчим законодавством / О. А. Гритенко // Південноукр. 

правн. часопис. – 2017. – № 1. — С. 37-39. Зазначено, що існують деякі 

дискусійні положення щодо сутності прогресивної системи, її правової 

природи. Важливим питанням є визначення понятійного та категоріального 

апарату прогресивної системи, який впливає на сутність та зміст чинного 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/20.pdf


кримінально-виконавчого законодавства. Встановлено, що такі соціально-

правові категорії, як «прогресивна система», «система стимулювання», 

«заходи заохочення», «заходи стягнення», «зміст та сутність матеріальних 

підстав зміни умов»,  потребують  поглибленого дослідження з урахуванням 

суттєвих змін в життєдіяльності суспільства України. Доведено, на 

підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду доцільність змінювати умови 

виконання покарання під час його відбування у двох формах: шляхом зміни 

умов в межах однієї установи та шляхом переведення із однієї установи в 

іншу. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/13.pdf 

64. Данилюк М. М. Право на оскарження повідомлення про 

підозру за новими правилами Кримінального процесуального кодексу 

України / М. М. Данилюк // Право і сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. — С. 230-

233. Здійснено теоретичне дослідження законодавчого забезпечення права 

на оскарження повідомлення про підозру за новими правилами Кримінального 

процесуального кодексу України. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/41.pdf 

65. Данченко К. М. Значення принципу доцільності та економії 

репресії для кримінально-правової політики України у сфері покарань 

/ К. М. Данченко // Право та держ. упр. – 2018. – № 3, т. 1. — С. 89-93. 

Розглянуто питання  відокремлення принципу доцільності та економії 

репресії від інших принципів кримінального права та їх значення для 

кримінально-правової політики у сфері покарання. Текст: http://www.pdu-

journal.kpu.zp.ua/archive/3_2018/tom_1/3-1_2018.pdf 

66. Загиней З. Засуджений та особа, яка відбуває покарання як 

суб’єкти ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі: нотатки на полях судового рішення / Зоя Загиней 

// Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2018. – № 3. — С. 64-76. 

Розглянуто тлумачення понять ”засуджений”, ”особа, яка відбуває 

покарання” як суб’єкти злочинів, передбачених у ст. 389, 390 Кримінального 

кодексу України. 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/13.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/41.pdf
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67. Загородній І. В. Криміналістична класифікація злочинів, 

пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень / І. В. Загородній 

// Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 72-75. Розглянуто 

сутність криміналістичної класифікації злочинів, пов’язаних із нанесенням 

тілесних ушкоджень і її значення для побудови методики розслідування 

злочинів вказаної категорії. Визначено критерії такої класифікації, наведено 

розгорнуту класифікацію нанесення тілесних ушкоджень за ознаками, які 

характеризують місце, час, обстановку, спосіб готування, вчинення та 

приховання цих злочинів, їх наслідки, психічне ставлення винного до 

вчиненого діяння, особистість злочинця та потерпілого, їх взаємостосунки 

до вчинення злочину. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/24.pdf 

68. Заєць О. М. Поняття та особливості предмету кримінального 

правопорушення, який вчинено у сфері страхування / О. М. Заєць 

// Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 1. — С. 105-109. Розглянуто 

питання предмета злочину, який вчинено у сфері страхування. Зроблено 

висновок про те, що предмет злочину, який вчинено у сфері страхування є 

необов’язковим для всіх злочинів, але обов’язковим для предметного складу 

злочинів елемент, яким можуть бути нерухоме майно (нерухомість), рухоме 

майно: грошові кошти, цінні папери, банківські метали та інше рухоме 

майно, що має визначену вартість, а також майнові права на цю рухомість 

та майнові вигоди; послуги, інформація, результати інтелектуальної, 

творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності, які 

мають матеріальний вираз, з властивостями яких та з вказівкою на які 

закон про кримінальну відповідальність пов’язує наявність складу злочину в 

діяннях особи. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/33.pdf 

69. Збірник наукових праціь магістрантів Національної академії 

управління – 2018 / [редкол.: Єрохін С. А. та ін.]. — Київ : Нац. акад. упр., 

2018. — 559 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:А792520 Зі змісту: 

Кримінальна відповідальність за терористичний акт / О. С. Алексєєва. – 

С  202-207; Неосудність та обмежена осудність як кримінально-правові 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/24.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/33.pdf


категорії / С. Ю. Гринь. – С. 268-274; Визнання доказів допустими за 

кримінальним процесуальним кодексом України / С. В. Жила. – С. 289-292; 

Судовий вирок у кримінальному процесі України / Д. І. Коковін. – С. 318-323; 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх / 

В  В. Крикун. – С. 335-340; Посилення кримінальної відповідальності за 

злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями / М. Л. 

Кубрицький. – С. 340-351; Система і види кримінальних покарань, що 

застосовують до юридичних осіб за законодавством зарубіжних країн / 

О  О. Лобко. – С. 363-367; Оператори мобільного зв’язку, як джерела 

криміналістичної значимої інформації / М. В. Прижигодський . – С. 420-424; 

Тлумачення кримінального закону в сучасних умовах / Т. І. Сахарова. – С. 424-

428; Цілі аналізу матеріалів кримінальної справи / М. В. Тютюнников. – 

С  447-451; Процесуальна діяльність прокурора щодо цивільного позову у 

кримінальному провадження / В. М. Черниш. – С. 463-468; Питання 

кримінального процесу в європейській конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод / О. М. Шелест. – С. 471-476; Кримінально-правова 

характеристика проявів терористичної діяльності / В. М. Яковенко. – 

С  492-498;  

70. Зливко С. Роль нормативних актів Міністерства юстиції в 

правовому регулюванні діяльності керівників у системі виконання 

покарань / Станіслав Зливко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – 

№ 5. — С. 123-127.  Розглянуто відомчу нормативно-правову основу 

діяльності керівників у системі виконання покарань. Висвітлено результати 

аналізу положень нормативних актів Міністерства юстиції та їхню 

ключову роль у правовому регулюванні діяльності керівників у системі 

виконання покарань. Розкрито значення відомчого нормативно-правового 

акта як найпоширенішого джерела в регулюванні діяльності керівників у 

пенітенціарній системі. Підкреслено, що на сучасному етапі в Україні 

формується система адміністративно-правових актів Міністерства 



юстиції, які врегульовують діяльність керівників у сфері виконання 

покарань. 

71. Ігнатюк О. В. Аналіз підходів до класифікації оперативно-

розшукових заходів / О. В. Ігнатюк // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – 

№ 1. — С. 109-115. Проаналізовано підходи вітчизняних та міжнародних 

учених щодо класифікації оперативно-розшукових заходів. Наголошено, що 

поглиблене дослідження поняття, сутності та класифікації ОРЗ як 

інструментів доказування у кримінальному провадженні, потребує 

розроблення їх визначення та систематизації. Запропоновано власне бачення 

класифікації оперативно-розшукових заходів. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/34.pdf 

72. Кабанець Л. В. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної 

відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

/ Л. В. Кабанець // Право і сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. — С. 191-194. 

Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо законодавчого закріплення 

кримінальної відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини. Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/34.pdf 

73. Карпенко М. І. До питання вдосконалення ознак об’єктивної 

сторони військових правопорушень / М. І. Карпенко // Держава та регіони. 

Серія: Право. – 2018. – № 3. — С. 128-133. Визначено особливості ознак 

об’єктивної сторони військових злочинів, проаналізовано диспозиції правових 

норм, що передбачають кримінальну відповідальність за порушення 

встановленого законом порядку несення, або проходження військової служби 

та напрацьовано пропозиції щодо їх удосконалення. 

74. Касько В. М. Кримінологічне забезпечення формування 

криміналістичної методики розслідування злочинів, вчинених 

рецидивістами / В. М. Касько // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 1. 

— С. 99-102. Проаналізовано наявні кримінологічні дослідження щодо 

характеристики рецидивної злочинності, характерних особливостей 

злочинців-рецидивістів. Зокрема, систематизовано кримінально-правові та 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/34.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/34.pdf


кримінологічні дослідження, а також окреслено основні здобутки науковців 

під час дослідження вказаної проблематики. Виокремлено окремі 

результати кримінологічних досліджень, які можуть бути використаними 

під час формування криміналістичної методики розслідування злочинів, 

вчинених рецидивістами. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/31.pdf 

75. Катеринчук І. П. Незаконний обіг зброї, бойових припасів або 

вибухових речовин: напрями реформування кримінального 

законодавства / І. П. Катеринчук, В. О. Меркулова // Південноукр. правн. 

часопис. –2017. – № 3. — С. 29-36. Описано проблемні питання 

реформування вітчизняного кримінального законодавства щодо 

відповідальності за незаконний обіг зброї, бойових припасів або вибухових 

речовин. Автори на підставі аналізу наявних точок зору, результатів 

особистого дослідження виказують власне ставлення до означеного 

питання та пропонують зміни до чинного законодавства. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/9.pdf 

76. Клочко А. М. Кримінологічні показники злочинності у сфері 

банківської діяльності України: проблеми визначення / А. М. Кличко 

// Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр. – 

Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 64-69. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17659-1/2(2018) Присвячено з’ясуванню окремих кримінологічних 

показників вчинення кримінальних правопорушень у сфері банківської 

діяльності України. Проаналізовано звітні дані Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб і Генеральної Прокуратури України за останні роки. Зроблено 

висновки, що відсутність уніфікованих звітів за критеріями вчинених 

кримінальних правопорушень у сфері банківської діяльності надає сумнівне 

уявлення про дійсний рівень їх вчинення та свідчить про поверхневе 

ставлення контролюючих органів до процесів криміналізації сфери 

банківської діяльності країни. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/16.pdf 
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77. Книженко О. Кваліфікація ухилення від покарання, 

узгодженого сторонами / Оксана Книженко // Вісн. Нац. акад. прокуратури 

України. – 2018. – № 3. — С. 77-85. Проаналізовано проведення 

розмежування діянь, відповідальність за які передбачено в ст.ст. 389 та 

389* Кримінального кодексу України в контексті ухилення особою від 

відбування (виконання) покарання, узгодженого сторонами. Обгрунтовано 

думку, що кваліфікація дій особи за сукупністю злочинів здійснюється у разі, 

якщо особа не виконує не тільки взяті на себе зобов’язання, а й узгоджене 

покарання також. 

78. Комарова М. В. Повновадження слідчого під час проведення 

обшуку в кримінальному провадженні / М. В. Комарова // Наук. вісн. 

Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2018. – 

Вип. 1, т. 2. – С. 125-129. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-

1/2(2018) Присвячено розгляду повноважень слідчого, що стосуються 

проведення обшуку, на підставі аналізу чинного Кримінального 

процесуального кодексу України. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/29.pdf 

79. Коперсак Д. В. Генезис використання спеціального 

досудового (заочного) розслідування кримінальних правопорушень на 

теренах України / Д. В. Коперсак // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – 

№ 2. — С. 142-146. Розглянуто теоретичні аспекти історичного 

становлення інституту спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень та становлення зазначеного інституту на 

території сучасної України, починаючи з часів Київської Русі та до 

сьогодення. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/44.pdf 

80. Кравченко К. С. Криміналістична характеристика особи 

потерпілого під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації / К. С. Кравченко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: 

Юрид. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 129-133. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-1/2(2018) Висвітлено питання 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/29.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/44.pdf


дослідження особи потерпілого – одного з визначальних елементів 

криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. Наведено класифікацію потерпілих осіб, критеріями для якої 

стали стать, вік, освіта, трудова зайнятість, сімейний стан, місце 

проживання, соціальна роль у суспільному житті тощо. Названо види 

трудової експлуатації, які є найбільш характерними для кожної категорії 

осіб. Зазначено проблемні питання, що безпосередньо стосуються 

потерпілих від торгівлі людьми, запропоновано шляхи їх вирішення. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/30.pdf 

81. Кузьменко О. В. Примусові заходи виховного характеру як 

інститут кримінального права України / О. В. Кузьменко // Вісн. Нац. 

техн. ун-ту ”ХПІ”. Серія: Актуал. проблеми розвитку укр. сусп-ва: зб. наук. 

пр. — Харків, 2018. — № 4 (1280). — С. 7-22. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15562-4(1280). Проаналізовано сучасний стан вивчення 

проблеми пошуку оптимальних, науково обґрунтованих шляхів вдосконалення 

вітчизняної системи примусових заходів виховного характеру. Здійснено 

огляд теоретичних і експериментальних досліджень українських та 

зарубіжних науковців, що працюють у сферах правознавства, психології, 

педагогіки й соціології. Використано матеріали судової практики, дані 

правової статистики й відповідний міжнародний досвід. Досліджено 

правову природу примусових заходів виховного характеру за Кримінальним 

кодексом України. Здійснено спробу визначення перспектив розвитку 

вітчизняної системи цих заходів. Наведено аргументи на користь 

доцільності оновлення зазначеної системи. Підтримано ідею створення 

якісно нової системи примусових заходів виховного характеру, що будуть 

застосовуватися до неповнолітніх, звільнених від кримінальної 

відповідальності. Наведено аргументи на підтримку думки про необхідність 

доповнення чинної системи кримінальних покарань для неповнолітніх новими 

їх видами, окремі з яких будуть створені на основі певних примусових заходів 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/30.pdf


виховного характеру. Текст: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/37244 

82. Леон Я. О. Класифікація запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні України / Я. О. Леон // Держава та регіони. Серія : Право. – 

2018. – № 3. — С. 151-157. На основі наукових досліджень і практики 

застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні кримінального 

провадження класифіковано й охарактеризовано запобіжні заходи, а також 

визначено їхні характерні особливості. 

83. Леон Я. О. Судовий контроль за обмеженням прав та свобод 

особи під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження на досудовому розслідуванні / Я. О. Леон // Наук. вісн. 

Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2018. – 

Вип. 1, т. 2. – С. 133-138. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-

1/2(2018) Розглянуто місце й роль слідчого судді як суб’єкта реалізації 

судового контролю. Встановлено, що під час проведення досудового 

розслідування на слідчого суддю покладаються особливо важливі 

повноваження, він є ключовою фігурою в процесі контролю за дотриманням 

прав і свобод підозрюваного, а в окремих випадках також інших учасників 

кримінального провадження. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/31.pdf 

84. Літкевич Д. О. До питання класифікації науково-технічних 

засобів у кримінальному провадженні / Д. О. Літкевич // Право і сусп-во. – 

2018. – № 4, ч. 2. — С. 240-245. Розглянуто питання класифікації науково-

технічних засобів, які використовуються під час досудового розслідування 

та судового провадження. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/43.pdf 

85. Максименко В. В. До проблеми дослідження початку 

досудового розслідування / В. В. Максименко // Держава та регіони. Серія : 

Право. – 2018. – № 3. — С. 158-163. Розглянуто проблеми дослідження 

початку досудового розслідування на сучасному етапі кримінального 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37244
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37244
http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/31.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/43.pdf


правозастосування після реформування кримінального законодавства 

відповідно до європейських стандартів. Окреслено основні напрями 

дослідження. 

86. Мамка Г. М. Послідовність як принцип юридичного процесу 

в кримінальному провадженні / Г. М. Мамка // Право та держ. упр. – 2018. 

– № 3, т. 1. — С. 94-99. Досліджено послідовність як принцип юридичного 

процесу в кримінальному провадженні. Визначено, що вагоме значення у 

забезпеченні послідовності кримінального процесу відіграє внутрішня і 

зовнішня системність кримінального провадження. У цьому аспекті 

критично проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство та 

констатовано незавершеність формування нової моделі вітчизняного 

кримінального процесу. Текст: http://www.pdu-

journal.kpu.zp.ua/archive/3_2018/tom_1/3-1_2018.pdf 

87. Мамка Г. М. Роль правозастосовної практики в забезпеченні 

надійності кримінального провадження / Г. М. Мамка // Держава та 

регіони. Серія : Право. – 2019. – № 3. — С. 164-169. Встановлено роль 

правозастосовної практики в забезпеченні надійності кримінального 

провадження. Визначено, що правозастосовна практика відіграє значну роль 

у забезпеченні надійності юридичного, зокрема й кримінального процесу, 

оскільки саме вона, відображає ступінь тієї надійності, що була закладена 

ще на початку розроблення процесу, його нормативного наповнення. 

88. Марченко О. А. Слідчий – суб’єкт реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності: напрями удосконалення кримінально-

процесуального законодавства / О. А. Марченко // Південноукр. правн. 

часопис. – 2018. – № 1. — С. 81-85. Досліджено зміст, права та обов’язки 

слідчого – суб’єкта кримінально-процесуальних відносин щодо звільнення від 

кримінальної відповідальності. Визначено необхідність на підставі 

здійснення аналізу чинного та попереднього законодавства, удосконалення 

кримінально-процесуального законодавства в частині питань реалізації прав 

та обов’язків слідчого в процесі звільнення від кримінальної відповідальності. 

http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2018/tom_1/3-1_2018.pdf
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2018/tom_1/3-1_2018.pdf


Доведено доцільність наділення слідчого правом за погодженням із 

прокурором звертатися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності та внесення відповідних змін до норм КПК 

України. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/22.pdf 

89. Махатадзе К. Г. Кримінологічна характеристика особистості 

осіб, які вчиняють злочини у виді залишення в небезпеці / К. Г. 

Махатадзе // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 35-38. 

Проведено дослідження особистісних характеристик осіб, що вчиняють 

злочини у сфері у виді залишення в небезпеці. Встановлено основні елементи, 

які входять до структури особистості особи та проаналізовано соціально-

демографічні, соціально-рольові, кримінально-правові та морально-

психологічні ознаки. Окрему увагу приділено питанням мотивації такої 

поведінки, враховуючи стан транзитивності українського суспільства і 

деформації загальнолюдських цінностей. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/12.pdf 

90. Махатадзе К. Г. Кримінологічний аналіз кількісних та 

якісних показників злочинів передбачених статтями 135 і 136 КК 

України / К. Г. Махатадзе // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 1. — 

С. 31-34. Встановлено, що злочини вчиняються у чотирьох основних сферах 

життєдіяльності суспільства: дорожньо-транспортні пригоди, професійна 

медична сфера, побутова сфера, де жертвами виступають неповнолітні 

особи, та побутова сфера, де жертвами виступають повнолітні особи. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/11.pdf 

91. Меркулова В. О. Отруйні, сильнодіючі речовини, отруйні 

сильнодіючі та фальсифіковані лікарські засоби як предмет суміжних 

складів злочину: окремі аспекти подальшого удосконалення чинного 

кримінального законодавства / В. О. Меркулова // Південноукр. правн. 

часопис. – 2017. – № 2. — С. 23-28. Запропоновано виокремлення у Загальній 

частині КК України термінологічного розділу, у якому були б закріплені 

норми дефініції, що сприяло б ефективному застосуванню системного 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/22.pdf
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тлумачення, або ж формулювання термінологічного словника, у якому були б 

вказані всі юридичні терміни та термінологічні звороти із зазначенням 

джерел їх офіційного закріплення. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/9.pdf 

92. Мудрецька Г. В. Правове регулювання застосування 

інституту спеціального досудового розслідування в межах 

кримінального провадження / Г. В. Мудрецька // Південноукр. правн. 

часопис. – 2017. – № 3. — С. 103-108. Досліджено правове регулювання 

інституту спеціального кримінального провадження. Проаналізовано 

аспекти формування та застосування цього інституту у відповідній 

процесуальній формі в межах кримінального провадження. Визначено шляхи 

подолання проблем, які мають місце під час здійснення спеціального 

кримінального провадження, та наведено шляхи вдосконалення норм 

кримінального процесуального закону щодо процедури заочного 

провадження. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/27.pdf 

93. Мудрецький Р. В. Прийоми протидії судовому розгляду 

кримінальних проваджень, що впливають на носії (джерела) 

криміналістично-значущої інформації / Р. В. Мудрецький // Південноукр. 

правн. часопис. – 2017. – № 3. — С. 108-113. Розглянуто основні прийоми 

протидії судовому розгляду кримінальних проваджень, що впливають на 

носії (джерела) криміналістично-значущої інформації, а також визначено 

особливості прояву її способів. Надано характеристику деяких заходів щодо 

запобігання, виявлення та нейтралізації протидії судовому розгляду. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/28.pdf 

94. Нагорняк Ю. В. Типова обстановка як елемент 

криміналістичної характеристики злочину, пов’язаного з порушенням 

правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними 

засобами / Ю. В. Нагорняк // Право і сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. — С. 245-

250. Здійснено системний аналіз обстановки, яка спостерігається на місці 

вчинення злочину; розглянуто причини та умови, які впливають на 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/9.pdf
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виникнення КДТП. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/44.pdf 

95. Орловська Н. А. До питання про феміністський напрям у 

сучасній кримінології / Н. А. Орловська // Держава та регіони. Серія : 

Право. – 2018. – № 3. — С. 134-138. Розглянуто проблему визначення змісту 

та сутності феміністського напряму в сучасній кримінології. Викладено 

авторське бачення ролі та перспектив зазначеного напряму в 

кримінологічному осмисленні проблеми сьогодення. 

96. Павлишин А. А. Проблеми правового регулювання інституту 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні / А. А. Павлишин 

// Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія:  Юрид. науки : зб. наук. пр. – 

Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 138-144. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17659-1/2(2018) Проаналізовано законодавство, спеціальну літературу та 

судову практику щодо процесуальних витрат у кримінальному провадженні 

України. Виявлено причини незадовільного стягнення процесуальних витрат 

із засуджених у дохід держави на практиці та наведено аргументовані 

пропозиції стосовно їх усунення шляхом внесення відповідних змін і 

доповнень до чинного Кримінального процесуального кодексу України. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/32.pdf 

97. Панов М. І. Кримінологічна та кримінально-правова науки: 

до проблеми співвідношення і міждисциплінарних наукових зв’язків / М. 

І. Панов, С. В. Панова // Юрид. Україна. – 2018. – № 7. — С. 41-47. 

Обгрунтовано авторський погляд на визначення місця і ролі кримінологічної 

науки як юридичної наукової дисципліни в системі наук, що відноситься до 

блоку кримінальних наук. 

98. Поліщук О. В. До питання визначення етапів початку 

досудового розслідування / О. В. Поліщук // Південноукр. правн. часопис. – 

2017. – № 3. — С. 116-121. Розглянуто питання, пов’язані із процесуальною 

діяльністю органів досудового розслідування та уповноважених службових 

осіб на початку досудового розслідування під час перевірки заяв і 
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повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Співвіднесено 

теоретичні підходи щодо скасованої стадії порушення кримінальної справи 

та наявного початку досудового розслідування, а також досліджено зміст 

етапів початку досудового розслідування. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/3/30.pdf 

99. Потяк В. І. Міжнародні стандарти кримінально-правового 

забезпечення охорони виконання угод (договорів) про примирення / В. І. 

Потяк // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки : зб. наук. пр. – 

Херсон, 2018. – Вип. 1, т. 2. – С. 81-84. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17659-1/2(2018) Проаналізовано міжнародні стандарти у галузі права 

людини в контексті закріплення кримінально-правового забезпечення 

охорони виконання угод (договорів) про примирення. Текст: 
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// Південноукр. правн. часопис.  – 2017.  – № 1. — С. 141-144. Проаналізовано 
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