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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності 

правоохоронних органів та військових формувань : матеріали регіон. 

круглого столу, (м. Харків, 19 трав. 2017 р.) / Служба безпеки України,  Ін-т 

підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України Нац. юрид. ун-ту ім. 

Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2018. – Вип. 2. — 160 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А777405-2 Зі змісту: Нестандартні шляхи 

вдосконалення рівня вогневої підготовки працівників правоохоронних органів  

/ І. С. Луценко,  А. Ф. Бальва. – С. 30-33; Технічна складова 

протидиверсійного захисту об’єктів СБ України / Ю. М. Рябуха, Є. О. 

Меленті, С. В. Білецький. – С. 40-41; Щодо актуальних питань 

реформування Служби безпеки України / В. Д. Федоров. – С. 43-46; 

Морально-психологічне забезпечення особового складу Служби безпеки 

України під час проведення АТО / П. С. Іващук. – С. 59-62; До питання 

удосконалення системи підготовки кадрів для Служби безпеки України / Г. А. 



Гончаренко. – С. 85-87; Психолого-педагогічні аспекти підготовки 

співробітників силових структур / В. О. Пономарьов, О. Г. Андрєєв. – С. 96-

99; Рукопашній бій як фахова вимога при підготовці фахівців силових 

структур / В. О. Пономарьов, В. В. Коновалов. – С. 100-108; Підвищення 

інформаційних можливостей правоохоронних органів й  військових 

формувань при використанні багатопозиційних систем – проблемні питання 

та шляхи розв’язання / Д. М. Бєляєв, С. В. Герасимов, С. В. Кукобко, Є. С. 

Рощупкін. – С. 133-138. 

2. Басараб О. Т. Систематизація як шлях удосконалення 

законодавства, що регулює оперативно-службову діяльність державної 

прикордонної служби України / О. Т. Басараб // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 1. – С. 7-10. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/1 Проаналізовано основні способи 

якісного перетворення системи нормативно-правових актів у прикордонній 

сфері за допомогою систематизації. Зазначено, що кінцевим результатом 

кодифікації законодавства, що регулює оперативно-розшукову діяльність 

Державної прикордонної служби України,має стати максимальне 

зменшення кількості нормативно-правових актів у прикордонній сфері та 

забезпечення лише тих актів, які не можуть бути поглинуті кодифікаційним 

актом. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_1/3.pdf 

3. Благодарний А. Методологія дослідження правової 

регламентації адміністративно-юрисдикційної діяльності 

правоохоронних органів / Андрій Благодарний // Підприємництво, госп-во і 

право. - 2018. - № 6. — С. 147-151. Розкриваються питання методології 

дослідження правової регламентації адміністративно-юрисдикційної 

діяльності правоохоронних органів України. Розглянуто особливості 

застосування поліметодологічного підходу, що охоплює такі групи методів, 

як філософські, загальнонаукові, спеціальні та правові. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/6/26.pdf 
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4. Благодарний А. М. Правове регулювання дисциплінарного 

провадження в органах Служби безпеки України / А. М. Благодарний // 

Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 

2. – С. 12-16. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Проаналізовано 

наукову літературу та норми вітчизняного законодавства розкрито деякі 

особливості правової регламентації дисциплінарного провадження в органах 

Служби безпеки України. Проаналізовано підходи різних вчених до 

виокремлення стадій дисциплінарного провадження. Висловлено 

рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

5. Бойко Н. Прокуратура Донецької області займає провідну 

позицію в Україні з ефективності представницької діяльності у сфері 

охорони дитинства / Наталія Бойко // Вісн. прокуратури. - 2018. - № 11. — 

С. 43-45. Висвітлено питання розвитку ювенальної юстиції в Україні. 

Упродовж останніх років здійснено низку заходів, спрямованих на 

забезпечення прав і свобод дитини, серед яких насамперед ратифікація 

міжнародно-правових актів щодо захисту прав дітей, узгодження чинного 

законодавства України з їх вимогами та впровадження національних і 

регіональних програм щодо покращення становища у сфері охорони сім’ї та 

дитинства. 

6. Бондаренко В. В. Професійна підготовка працівників 

патрульної поліції: зміст і перспективні напрями / В. В. Бондаренко. — 

Київ : Кандиба Т. П., 2018. — 522 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

А792832 Присвячено питанням оптимізації освітнього процесу слухачів 

курсу первинної професійної підготовки поліцейських з метою формування 

професійної готовності до ефективного здійснення службової діяльності та 

підтримання й удосконалення її під час служби в поліції. Розроблено модель 

професійної підготовки, сформульовано практичні рекомендації щодо 

покращення системи професійного навчання поліцейських 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf


7. Булаєв В. П. Теоретико-методологічні засади дослідження 

адмністративно-правового регулювання діяльності інформаційних 

служб системи МВС України / В. П. Булаєв // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. 

справ. - 2018. - № 3. — С. 153-162. Розглянуто актуальні питання аналізу 

нормативно-правової бази державної комунікативної політики, основні цілі, 

функції та завдання інформаційних служб МВС України. 

8. Бурангулов А. В. Щодо визначення деяких заходів 

удосконалення рівня професіоналізму як головного чинника успішної 

діяльності майбутнього працівника Національної поліції України / А. В. 

Бурангулов // Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 74-77. 

Визначаються сутність, особливості та характерні риси професіоналізму 

працівника Національної поліції України. Акцентовано увагу на деяких 

заходах удосконалення рівня професіоналізму як головного чинника успішної 

діяльності майбутнього працівника Національної поліції України щодо 

захисту прав та свобод громадян. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/21.pdf 

9. Виклики політики безпеки: історія і сучасність : зб. тез доп. 

Міжнар. наук. конф. : 18-19 жовт. 2018 р. / Нац. акад. сухопут. військ ім. 

гетьмана П. Сагайдачного, Жешув. ун-т (Респ. Польща) ; [уклад.: Івахів О. С., 

Носова Г. С.]. — Львів : Нац. акад. сухопут. військ, 2018. — 254 с. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А792997 Зі змісту: Україна-Польща: розвиток 

відносин у військово-поліцейській сфері / О. П. Котляренко. — С. 67-69. 

10. Гаврік Р. О. Питання вдосконалення представництва та 

захисту інтересів Державної прикордонної служби України в 

адміністративному судочинстві (у світлі оновленого кодексу 

адміністративного судочинства) / Р. О. Гаврік // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2. – С. 16-20. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Проведено наукове дослідження 

порядку представництва та захисту інтересів Державної прикордонної 

служби України в адміністративному судочинстві. Захист у судах законних 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/21.pdf


інтересів органів Державної прикордонної служби України здійснюється 

начальниками цих органів або їхніми представниками, які діють у межах 

повноважень, наданих їм законодавством та відповідно до Інструкції щодо 

організації захисту законних інтересів Державної прикордонної служби 

України в судах. На жаль, зазначена інструкція не враховує нового порядку 

здійснення представництва в адміністративному судочинстві виключно 

адвокатом або керівником відповідного суб’єкта владних повноважень. Тому 

автором запропоновано внести до неї відповідні зміни та доповнення. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

11. Гончарук Н. Головний детектив розказав, хто зараз у поліції 

флагман / Наталія Гончарук // Ria (Вінниця). — 2018. — 12 груд. (№ 50). — 

С. 11. Зазначено, що новий підрозділ з універсальних поліцейських почали 

формувати на початку 2018 року. За словами начальника нового 

детективного підрозділу Романа Чирки, у більшості країн Європи немає вже 

слідчих і оперативних працівників, їх замінили детективи. Указано, що в 

кожній області створені підрозділи детективів. Сьогодні універсальні 

поліцейські націлені на боротьбу з організованою злочинністю 

12. Дунас Т. Тарас Дунас: ”Під час воєнного стану підрозділи 

прокуратури області працюють у штатному режимі” / Тарас Дунас ; 

спілкувався Руслан Підгорний // Юж. правда. — 2018. — 6 дек. (№ 143/144). 

— С. 4. Подано матеріали розмови з прокурором Миколаївської прокуратури 

Тарасом Дунасом. Основна тема розмови – підготовка до передвиборчої 

кампанії, реформування засобів масової інформації, розслідування 

резонансних кримінальних злочинів та введення воєнного стану в країні 

13. Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і 

юридичної думки : до 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. : 

матеріали XXXVI Міжнар. іст.-прав. конф. : 1 - 4 черв. 2017 р., м. Дніпро 

/ Міжнар. асоц. істориків права [та ін. ; редкол.: І. Б. Усенко (голова) та ін.]. 

— Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2017. — 420 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А790159 Зі змісту: Нормативно-правові та організаційно-

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf


структурні засади функціонування правоохоронних органів періоду 

Української революції 1917 – 1921 рр. / Є. В. Зозуля. – С. 120-127; Киевская 

сыскная полиция во время первой российской революции 1905 – 1907 гг. / Е. А. 

Самойленко. – С. 339-347; Криза російських спецслужб у роки Першої 

світової війни / Б. В. Бернадський. – С. 348-354; Юридичне закріплення 

основних задач органів НКВС УРСР в західній Україні на початку Другої 

світової війни / В. Т. Окіпнюк. – С. 359-362; Про діяльність земських 

дільничних начальників в українських губерніях Російської імперії наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. / Є. О. Бутирін. – С. 363-368. 

14. Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: 

психологічний і соціологічний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. : [м. Одеса], 31 трав.–1 черв. 2018 р. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Ф-

т психології, політології та соціології, Каф. соціології та психології. — Одеса 

: Фенікс, 2018. — 289 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А792108 Зі 

змісту: Характеристика інтелектуально-творчих складових особистості 

правоохоронця (на основі багатовимірного аналізу / Я. С. Андрушко. – С. 9-

11; Психологічна готовність керівника поліцейського підрозділу до 

управлінської діяльності / В .І.Барко, В. П. Остапович, В. В. Барко. – С. 17-

20; Психологічні особливості допиту підозрюваного під час досудового 

слідства / Т. А. Бхат. – С. 45-47; К вопросу о психофизиологических 

исследованиях с применением полиграфа на современном этапе  развития 

оперативно-розыскной деятельности / С. Н. Гончар,Е. М. Ливицкая. – С. 64-

67; Загальна психологічна характеристика діяльності працівників поліції 

/ Ю. Р. Офіцерова. – С. 200-201; Розвиток здібностей соціального інтелекту 

керівників підрозділів поліції засобами соціально-психологічного тренінгу / С. 

В. Харченко. – С. 267-270; Дослідження рівня особистісної готовності до 

ризику поліцейських в зоні проведення антитерористичної операції / В. В. 

Чорнобровенко. – С. 275-280 

15. Карелін В. Щодо координації діяльності суб’єктів 

застосування адміністративно-правових режимів у сфері організації 



виконання покарань / Владислав Карелін // Підприємництво, госп-во і 

право. - 2018. - № 6. — С. 162-167. Розглядається необхідність дослідження 

проблеми координації діяльності суб’єктів застосування адміністративно-

правових режимів у сфері організації виконання покарань як передумови 

реформування пенітенціарної системи України. Визначено основні 

нормативно-правові акти, які встановлюють та визначають основи 

координації діяльності суб’єктів застосування адміністративно-правових 

режимів у сфері організації виконання покарань. Проаналізовано погляди 

вчених на проблеми координації діяльності суб’єктів застосування 

адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. 

Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/29.pdf 

16. Катриченко Т. Дело с неизвестными / Татьяна Катриченко 

// Фокус. — 2019. — № 1/2 (11 січ.). — С. 14-17. Висвітлено ситуацією, 

пов’язану зі станом розслідування вбивства правозахисниці Ірини 

Ноздровської, яке, у січні 2018 року, викликало гучний резонанс як в Україні, 

так і за її межами. Зазначено, що за рік, який минув після вбивства, 

правоохоронці опитали майже 650 свідків, встановили одного підозрюваного 

й передали матеріали до суду. Але близькі загиблої не припиняють пошуки 

причетних до злочину, оскільки вбивство залишилось недорозслідуваним. 

Наголошено, що якби поліція була зацікавлена всебічно розслідувати 

обставини вбивства, можна було б запобігти наступним нападам на 

громадських активістів в Україні 

17. Катриченко Т. Судейская зависимость / Татьяна Катриченко 

// Фокус. — 2019. — № 1/2 (11 січ.). — С. 10-13. Висвітлено ситуацію, 

пов’язану із проблемою відсутності незалежності у системі українського 

судочинства. Зазначено, що шанс змінити ситуацію з’явився у 2014 році, 

коли після Революції гідності у суспільстві виник запит на очищення 

судового корпусу. Наголошено, що у суддівському корпусі п’ятий рік поспіль 

відбуваються процеси люстрації, переатестації та ”просіювання” через 

конкурси. У часи Майдану стало особливо очевидно, що ключова постать у 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/29.pdf


будь-якому суді – його голова. Як приклад того, що судді, які намагаються 

приймати справедливі рішення, можуть відстояти своє право на 

незалежність, розглянуто історію судді районного суду Полтави Лариси 

Гольник, яка постраждала внаслідок розслідування справи за 

обвинуваченням у корупції міського голови Полтави Олександра Мамая. 

Розкрито особливості цієї справи та протистояння судді Л. Гольник 

корумпованим владним структурам. Наголошено, що 19 грудня 2018 року 

Президент України Петро Порошенко поновив суддю Л. Гольник на посаді в 

Жовтневому районному суді Полтави 

18. Козьяков Р. На всіх фронтах: чим зайнята поліція? / Роман 

Козьяков ; спілкувався Андрій Трубачев // 21-й канал (Кропивницький). — 

2018. — 8 листоп. (№ 45). — С. 2. Подано матеріали розмови з начальником 

поліції Кіровоградської області полковником Романом Козьяковим. Основна 

тема розмови – ситуація з наркоторгівлею, чому активність рейдерів на 

полях і в господарствах області була нижчою, ніж в попередні роки, а 

також про організовану злочинність в області 

19. Конєв О. Ю. Окремі аспекти вдосконалення тактико-

спеціальної підготовки майбутніх поліцейських / О. Ю. Конєв, О. М. 

Дьорова // Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 77-79. 

Запропоновано новий підхід щодо комплексного вивчення майбутніми 

поліцейськими тактико-спеціальної підготовки, вогневої підготовки та 

тактичної медицини, яке сприятиме виробленню в майбутніх поліцейських 

та офіцерів поліції навичок щодо застосування вогнепальної зброї в різних 

стресових умовах та миттєвому наданню медичної допомоги 

постраждалим. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/22.pdf 

20. Курінна О. Органи прокуратури Дніпропетровщини 

відстоюють майнові та соціальні права дітей / Олена Курінна // Вісн. 

прокуратури. - 2018. - № 11. — С. 46-50. Висвітлено роботу органів 

прокуратури Дніпропетровської області, які проводять системну роботу 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/22.pdf


щодо захисту прав дітей, застосовуючи всі надані Конституцією України 

повноваження. 

21. Лазор О. Д. Основи публічного управління та 

адміністрування : навч.-метод. посібник / Лазор О. Д., Лазор О. Я., Юник І. 

Г. ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби 

зайнятості України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 267 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792877 Висвітлено теоретико-методологічну основу 

публічного управління та адміністрування. Розглянуто роль Верховної Ради 

України та прокуратури в системі органів державного управління. Розкрито 

теоретичну основу та конституційно-правові засади місцевого 

самоврядування в Україні. Приділено увагу гарантіям і відповідальності 

посадових осіб та органів місцевого самоврядування. 

22. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку”, 9 - 10 лют. 2018 р., [м. Херсон] / редкол. : О. С. 

Саінчин та ін.]. — Херсон : Гельветика, 2018. — 123 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788364 Зі змісту: Створення та реальний запуск роботи 

Державного бюро розслідувань: короткий огляд проблемних організаційно-

правових та кримінально-процесуальних аспектів / О. В. Темніков. – С. 111-

115. 

23. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в 

Україні в умовах євроінтеграції” (10-11 квітня 2018 року) / [за заг. ред. Т. 

О. Коломоєць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — 260 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А790161 У доповідях висвітлено питання нормативно-правового 

регулювання запобігання корупції в Україні та зарубіжних країнах, 

можливість використання в нашій державі позитивного досвіду передових 

країн у боротьбі з цим негативним явищем. Проаналізовано міжнародні 

стандарти у сфері запобігання та протидії корупції, наголошено на 

необхідності удосконалення законодавства України у цій сфері. Значну увагу 



приділено розгляду сучасного стану корупції в органах публічної влади в 

Україні, аналізу причин її виникнення, механізмів протидії та запобігання. 

Акцентовано увагу на питаннях політичної корупції в органах місцевої влади 

в нашій державі, розкрито корупційні ризики, які негативно впливають на 

діяльність державних службовців у системі державного управління. 

Розглянуто діяльність спеціальних антикорупційних органів в Україні, 

зокрема Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проблеми 

формування спеціалізованого антикорупційного суду, роль правоохоронних 

органів та судової системи у сфері протидії та запобігання корупції.  

Вказано на порушення конституційних засад при реалізації норм, що 

стосуються боротьби із корупційними злочинами в Україні, а також на 

нелогічність та безсистемність розміщення цих норм  у законодавстві про 

кримінальну відповідальність. Виокремлено актуальні проблеми запобігання 

корупції в інформаційній діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, фінансових органів, судів, а також  військової 

прокуратури в Україні в умовах євроінтеграції. 

24. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.” , (26 - 27 січ. 

2018 р.) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — 113 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А788340 Зі змісту: Сучасний стан та актуальні 

проблеми підготовки кадрів для системи МВС та підрозділів Національної 

поліції України / К. Л. Бугайчук. – С. 54-57; Аналіз діяльності Національного 

антикорупційного бюро України як суб’єкта протидії корупції /  Ю. М. 

Питель. – С. 68-71. 

25. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями 

досліджень”,  (11-12 трав. 2018 р.) / [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. — 

Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — 106 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А790180 

Зі змісту: Отримання інформації про діяльність поліції як форма 



громадського контролю інформаційного простору в мережі Інтернет / О. В. 

Солдатенко. – С. 62-64. 

26. Паніотов Є. Правовий статус Національного центрального 

бюро Інтерполу в структурі Національної поліції України / Євгеній 

Паніотов // Підприємництво, госп-во і право. - 2018. - № 6. — С. 191-195. 

Проаналізовано адміністративно-правовий статусу Національного 

центрального бюро Інтерполу у період після нещодавнього реформування 

Міністерства внутрішніх справ України та покладання функцій з виконання 

зобов’язань України в рамках членства Міжнародній організації 

кримінальної поліції – Інтерпол – на Національну поліцію України. Текст: 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/35.pdf 

27. Пасечник М. Л. Сутність і значення принципу конспірації у 

діяльності оперативних та слідчих підрозділів / М. Л. Пасечник 

// Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 61-64. Визначено 

сутність і значення принципу конспірації в діяльності оперативних та 

слідчих підрозділів у рамках дій чинного кримінального процесуального 

законодавства, що фактично віднесло до компетенції органів досудового 

розслідування весь інструментарій оперативно-розшукової діяльності під 

назвою слідчі (розшукові) дії. Звернуто увагу на недосконалість закріплення у 

кримінальному процесуальному законодавстві статусу оперативних 

підрозділів та запропоновано відповідні зміни. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/17.pdf 

28. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної 

діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : [матеріали міжнар. 

курсант.-студент. наук.-практ. конф., м. Одеса] , 29 берез. 2018 р. / М-во 

внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ,  Львів. держ. ун-т внутр. 

справ ; [упоряд. О. В. Церковна ; редкол.: В. П. Маковій та ін.]. — Одеса : 

Гельветика, 2018. — 321 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А790157 Зі 

змісту: Основна та додаткова відпустка працівників поліції / К. М. Гринь. – 

С. 73-76; Взаємодія правоохоронних органів у міжнародному аспекті / Є. М. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/35.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/17.pdf


Лізніченко. – С. 154-157; Проблема реформації правоохоронних органів в 

Україні на шляху до євроінтеграції / Ю. Ю. Мартинюк. – С. 163-165; 

Проблеми правового захисту поліцейського під впливом зовнішніх факторів 

/ К. Ю. Панченко. – С. 184-189; Роль правоохоронних органів у забезпеченні 

захисту права інтелектуальної власності / Д. О. Сазонська. – С. 209-212. 

29. Регіональний науково-практичний круглий стіл ”Корупційні 

ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн 

Східної та Західної традицій права”, (28 - 29 берез. 2018 р.) / [уклад. П. С. 

Лютіков ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — 242 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А788315 У доповідях розглянуто питання 

протидії  корупційним проявам у системі державної служби України. 

Розкрито поняття, зміст і напрями реалізації антикорупційної політики, 

застосування зарубіжного досвіду протидії корупції в нашій державі. 

Проаналізовано досвід боротьби з корупцією в публічній службі у 

Великобританії, Польщі, ФРН, США та інших країнах, акцентовано на 

необхідності удосконалення принципів антикорупційного законодавства 

України на основі зарубіжного досвіду. Висвітлено застосування 

міжнародно-правових та європейських стандартів у протидії корупції, 

окремі аспекти нормативного регулювання  у цій сфері в Україні. Значну 

увагу приділено корупційним ризикам у публічній службі, зокрема в 

регуляторній діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб, наголошено на адміністративній відповідальності за посадові 

проступки. Розглянуто проблеми діяльності правоохоронних органів щодо 

виявлення, запобігання та припинення корупційних  проявів, акцентовано 

увагу на завданнях, функціях та принципах роботи Національного 

антикорупційного бюро України, перспективах діяльності Служби безпеки 

України  в системі  суб’єктів запобігання та протидії корупції. 

30. Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискус. 

панелі Першого Харків. міжнар. юрид. форуму ”Право та проблеми сталого 

розвитку в глобальному світі”, м. Харків, 3 – 6 жовт. 2017 р. / М-во освіти і 



науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України, 

USAID, ОБСЄ ; [редкол.: В. Я. Тацій та ін.]. — Харків : Право, 2017. — 139, 

[1] с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А783518 Зі змісту: Ефективна 

діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури як фактор 

запобігання корупції / В. Гацелюк. – С. 11-18. 

31. Сеник С. Генезис інформаційно-аналітичного забезпечення 

Національної поліції України / С. Сеник // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. : 

зб. наук. пр. — Львів, 2018. — Вип. 66. — С. 128-138. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп1796-66 Встановлено і проаналізовано історичні етапи 

формування та розвитку інформаційно-аналітичної діяльності 

правоохоронних органів на території сучасної України від початку XVIII 

століття до теперішнього часу, з урахуванням створення у 2015 році 

Національної поліції України. Зважаючи на окремі аспекти історичного, 

політичного та технічного прогресу суспільства, запропоновано виокремити 

п’ять етапів такого розвитку, до кожного з яких подано характерні 

особливості як до формування інформаційних ресурсів, так і до діяльності 

підрозділів, що забезпечували їх накопичення, зберігання та використання. 

Особливу увагу приділено питанню створення й удосконалення 

інформаційних ресурсів Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, ролі 

процесів інформатизації у підвищенні ефективності діяльності 

Національної поліції у сфері протидії злочинності. На основі аналізу 

сучасного стану інформаційного забезпечення підрозділів Національної 

поліції встановлено підґрунтя щодо розроблення нових правових та 

організаційних засад її інформаційної діяльності, що своєю чергою дасть 

змогу задовольнити не лише теоретичні, а й практичні потреби подальшого 

реформування як Міністерства внутрішніх справ, так і в його складі – 

Національної поліції України. Текст: 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8144 

32. Сляднєва К. Зміна обвинувачення прокурором як форма 

реалізації диспозитивності / Катерина Сляднєва // Підприємництво, госп-во 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8144


і право. - 2018. - № 6. — С. 338-342. Досліджено проблемні питання, що 

виникають під час реалізації прокурором права зміни обвинувачення в 

судовому засіданні. Розглянуто причини, підстави та форми коригування 

прокурором обвинувальної позиції у кримінальному процесі. Доведено, що 

правова регламентація зміни прокурором обвинувачення під час судового 

провадження потребує вдосконалення з метою забезпечення реалізації 

гарантованих чинним законодавством диспозитивних засад участі сторін у 

кримінальному провадженні. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/6/62.pdf 

33. Справедливий Д. Участь у відкритих судових засіданнях як 

профілактика злочинності серед неповнолітніх / Дмитро Справедливий 

// Вісн. прокуратури. - 2018. - № 11. — С. 41-42. Розглянуто питання росту 

злочинності серед підлітків у Київській області. З огляду на таку ситуацію 

прокурори Київської місцевої прокуратури № 5 активно здійснюють 

профілактичні заходи щодо запобігання вчиненню злочинів неповнолітніми. 

34. Сухоребрий С. Стан виконання судових рішень у 

кримінальних справах та інших заходів примусового характеру / Сергій 

Сухоребрий // Вісн. прокуратури. - 2018. - № 11. — С. 33-40. Розглянуто одну 

із функцій органів прокуратури, якою є нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян. 

35. Сучасні трансформації розвитку правової системи України : 

матеріали наук.-практ. конф.,  26 квіт. 2018 р. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, 

Черкас. ф-т. — Черкаси : Пономаренко, 2018. — 121 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788373 Зі змісту: До питання про створення військової поліції 

/ К. В. Батир. – С. 94-97. 

36. Терещук Г. А. Методологія та організаційно-правове 

забезпечення принципу транспарентності у Національному 

антикорупційному бюро України / Г. А. Терещук // Наук. вісн. Ужгород. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/62.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/62.pdf


нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2. – С. 65-69. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Досліджено засади реалізації 

принципу транспарентності органами Національного антикорупційного 

бюро України. Проаналізовано підходи щодо співвідношення принципу 

транспарентності із суміжними інформаційно-правовими принципами та 

визначено його зміст з урахуванням специфіки діяльності Національного 

антикорупційного бюро. Проаналізовано положення основних нормативних 

актів, які регламентують організацію відкритості, прозорості та 

поінформованості про систему, правові процедури та функціонування 

Національного антикорупційного бюро України. Виявлено деякі недоліки 

правового забезпечення транспарентності та запропоновано рекомендації 

щодо їх вирішення. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

37. Торяник О. Ю. Конституційно-правове регулювання 

представницької функції прокуратури / О. Ю. Торяник // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 1. – С. 43-

46. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/1 Обґрунтовано 

необхідність внесення зміндо Конституції України шляхом закріплення  

положення про те, що прокурор здійснює представництво публічних, а не 

державних, інтересів у суді. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_1/12.pdf 

38. Требор И. Выборы с нарушениями: что грозит украинцам 

/ Илья Требор // Сегодня. — 2019. — 16 янв. (№ 8). — С. 2. Йдеться про 

відповідальність за порушення виборчого законодавства. У Міністерстві 

внутрішніх справ проінформували про наміри вживати заходи для 

недопущення порушень при голосуванні на виборах. Спікер МВС Артем 

Шевченко повідомив, що спільно з Громадянською мережею ”Опора” 

підготовлено законопроект, який посилить відповідальність за певні види 

виборчих злочинів і дасть поліції ефективний механізм розслідування за 

рахунок того, що віднесе їх до тяжких і особливо тяжких злочинів 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_1/12.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_1/12.pdf


39. Тригубенко В. Забезпечення прокуратурою Херсонської 

області законності у сфері земельних правовідносин / Віталій Тригубенко 

// Вісн. прокуратури. - 2018. - № 11. — С. 30-32. Висвітлено питання 

особливого статусу землі в нашій державі як проблему забезпечення 

законності у сфері земельних правовідносин. Розглянуто виявлення та 

усунення порушень під час використання рекреаційних земель, яке 

залишається одним із головних завдань органів прокуратури Херсонської 

області. 

40. Ференець О. Б. Організаційно-правові засади 

антикорупційної діяльності прокуратури  / Олександр Борисович 

Ференець. — Київ : Слово, 2018. — 205 с. — Бібліогр.: с. 180-205. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б357469 Присвячено дослідженню особливостей 

організаційно-правових засад антикорупційної діяльності прокуратури у 

зв’язку з набранням чинності нового законодавства у сфері кримінальної 

юстиції та запобігання корупції. Висвітлено стан наукових досліджень 

організаційно-правових засад антикорупційної діяльності прокуратури, 

проведено їх історично-правовий аналіз, вивчено міжнародний досвід 

боротьби органів прокуратури з корупцією та можливості його 

запровадження в Україні. 

41. Чепурко В. Менты-разбойники / Валерия Чепурко // КП в 

Украине. — 2019. — 10-17 янв. (№ 1/2). — С. 10. Наведено матеріали 

департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції і прокуратури про 

факти кримінального бізнесу серед поліцейських у 2018 році. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/january/10/ 

 

Актуальні проблеми кримінального та  кримінально-процесуального 

права 

 

42. Актуальні питання реформування правової системи : зб. 

матеріалів XV Міжнар. наук.-практ. конф. : м. Луцьк, 1 - 2 черв. 2018 р. 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/january/10/


/ Східноукр. нац. ун-т ім. Лесі України,  Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,  

; [уклад. Л. М. Джурак ; редкол.: І. Я. Коцан (голова) та ін.]. — Луцьк : Вежа-

Друк, 2018. — 151 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: В75044 Зі змісту: 

Щодо співвідношення публічних закликів до вчинення злочину та співучасті у 

злочині у виді підбурювання / В. В. Гапончук, О. О. Кваша. – С. 110-112;  

Проблеми кримінально-правової кваліфікації дій учасників ”ДНР” та ”ЛНР” 

/ І. О. Криворучко, О. О. Кваша. – 120-122; Прокурор як суб’єкт 

кримінального процесуального доказування / О. І. Назарук, І. П. Боярчук. – 

С  126-128; Історична зумовленість встановлення кримінальної 

відповідальності за використання малолітніх дітей для зайняття 

жебрацтвом /  О. І. Соско, Т. Р. Войтюк. – С. 130-133; Структура 

злочинності неповнолітніх / О. Л. Старко, Д. П. Відринський. – С. 133-135. 

43. Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі 

України та Грузії) : колект. монографія : до 100-річчя Нац. акад. наук 

України / [В. М. Васильчук, Ю. Л. Бошицький,  Н. Б. Мушак та ін.] ; за заг. 

ред. Ю. Бошицького, А. Махарадзе ; НАН України, Київ. ун-т права, Батум. 

держ. ун-т ім. Ш. Руставелі. — Київ : Талком, 2018. — 343 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А788304 Зі змісту: Кримінальна відповідальність за 

вчинення злочинів проти честі та гідності особи / О. С. Бісюк. – С. 149-154; 

Гендерний аналіз сучасного тероризму / Р. В. Перелигіна. – С. 155-158;  

Забезпечення безпеки адвоката під час участі у кримінальному судочинстві 

/ Б. Богатирчук. – С. 171-176; Міжнародний тероризм як протиправне 

діяння у міжнародному праві / М. Добродєєва. – С. 192-196. 

44. Бегма О. Диктаторські закони повертаються? / Олена Бегма 

// Сіл. вісті. — 2018. — 28 груд. (№ 99/100). — С. 2. Йдеться про те, що в 

Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за наклеп, внісши 

відповідну статтю до Кримінального кодексу. Зазначено, що за наклеп 

передбачається карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних 

зарплатних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк 

до року. Відповідний законопроект № 9306 ”Про внесення змін до 



Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

встановлення відповідальності за наклеп”, зареєстрований у Верховній Раді 

України. Текст: http://www.silskivisti.kiev.ua/19646/index.php?n=41018 

45. Бойко І. І. Застосування кримінального процесуального 

примусу в провадженнях, пов’язаних із міжнародним співробітництвом 

/ І. І. Бойко // Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 44-49. 

Проаналізовано поняття «кримінальний процесуальний примус», а також 

основні процесуальні форми міжнародного співробітництва: правова 

допомога під час виконання процесуальних дій, видача осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення (екстрадиція), провадження в порядку 

перейняття, визнання та виконання вироків судів іноземних держав, 

міжнародних судових установ, передача засуджених осіб із метою виявлення 

законодавчих приписів та видів заходів кримінального процесуального 

примусу, що можуть мати місце. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/13.pdf 

46. Боровик А. В. Про деякі правові аспекти віктимологічного 

запобігання злочинам в установах виконання покарань / А. В. Боровик 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, 

т. 2. – С. 73-77. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Здійснено 

аналіз правових засад діяльності, пов’язаної з віктимологічним запобіганням 

злочинам в установах виконання покарань, визначені проблемні питання з 

означеної тематики дослідження та розроблені науково обґрунтовані шляхи 

щодо їх вирішення по суті. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

47. Бугера О. І. Загальна кримінологічна характеристика мережі 

Інтернет та запобігання злочинності / О. І. Бугера // Право і сусп-во. - 2018. 

- № 5. — С. 177-181. Проаналізовано загальну кримінологічну 

характеристику мережі Інтернет. 

48. Виконання кримінальних покарань та пробації : 

законодавство, роз’яснення, зразки док. / [уклад.: В. С. Ковальський, С. В. 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19646/index.php?n=41018
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/13.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf
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Онищенко, І. В. Карандюк] ; за заг. ред. Д. В. Чернишова ; М-во юстиції 

України. — Київ : Юрінком Інтер, 2018. — 945 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б356981 Представлено найбільш повний склад нормативно-

правових актів з теми виконання покарань та пробації в Україні. Розкрито 

основні напрями державної політики у цій сфері, надано структуру 

відповідних органів та установ, вказано параметри умов та порядку 

відбування покарань та пробації. Нормативно-правові акти звірені з базою 

даних «Законодавство» Верховної Ради України станом на 26 квітня       

2018 року. 

49. Вільгушинський В. М. Проблеми визначення суті і змісту 

принципів гласності та відкритості як фундаментальних основ 

кримінального судочинства в сучасних умовах / В. М. Вільгушинський 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, 

т. 2. – С. 77-82. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Призначено 

з’ясуванню суті та змісту принципів гласності й відкритості в 

кримінальному провадженні, що пов’язані з порядком організації 

кримінального судочинства, а також розгляду проблемних питань реалізації 

зазначених принципів з урахуванням нормативного та фактичного їхнього 

застосування в кримінальному процесі. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

50. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення 

злочинних об’єднань та участь у них / Андрій Андрійович Вознюк ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ : Маслаков, 2018. — 

925 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б356990 Здійснено спробу 

розроблення нових концептуальних підходів до кримінальної відповідальності 

за створення злочинних об’єднань та участь у них. Сформульовано 

пропозиції щодо вдосконалення системи кримінально-правових ознак 

злочинних об’єднань, об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочинів, 

передбачених ст. 255, 257, 2583, 260 КК України, а також реалізації 

кримінальної відповідальності за ці делікти. 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf


51. Галабурда Т. Етапи кодифікації австрійського 

кримінального-процесуального законодавства (XVIII-XIX століть) / Т. 

Галабурда // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. : зб. наук. пр. — Львів, 2018. — 

Вип. 66. — С. 58-67. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп1796-66. 

Розглянуто передумови та політико-правові наслідки й значення кодифікації 

австрійського кримінально-процесуального законодавства у XVIII–XIX 

століттях. Особливу увагу приділено дослідженню історичних етапів та 

особливостей реформи кримінально-процесуального права Австрії та 

Австро-Угорщини. Проаналізовано процес створення і введення у дію 

австрійських кримінальних кодексів, що були джерелом кримінально-

процесуальних норм, а також виокремлено закономірності кодифікації 

окремих австрійських кримінально-процесуальних кодексів у відповідний 

історичний період, які також поширювали свою дію й на територію 

Галичини. Виявлено такі проблеми австрійського кримінального 

судочинства: застосування інквізиційного процесу, відсутність принципів 

права (незалежність суддів, гласність, відкритість та ін.). Встановлено, що 

кодифікації кримінально-процесуальних норм постійно ґрунтувалися на 

попередніх досягненнях австрійської правової науки та практики, котрі 

стали джерелом австрійського Кримінально-процесуального кодексу 1873 

року, що проіснував з незначними змінами аж до розпаду Австро-Угорщини. 

Текст: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8114 

52. Грищенко Н. Соціальна зумовленість кримінальної 

відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, 

установи, організації / Наталія Грищенко // Підприємництво, госп-во і 

право. - 2018. - № 6. — С. 258-262. Визначено поняття протиправного 

заволодіння майном підприємства, установи, організації. Аналізується 

соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за протиправне 

заволодіння майном підприємства, установи, організації; досліджується 

система зв’язків та відносин під час придбання та використання об’єктів, 

які становлять підвищену небезпеку для майна підприємства, установи, 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8114


організації, співвідношення позитивних та негативних наслідків 

криміналізації. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/48.pdf 

53. Гулкевич В. Д. Об’єктивна сторона незаконного проведення 

пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини / В. Д. Гулкевич 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, 

т. 2. – С. 82-86. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Досліджено 

дискусійні аспекти визначення об’єктивної сторони незаконного проведення 

пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини. Здійснено аналіз 

положень нормативно-правових актів, які регулюють режим проведення 

таких робіт. Акцентовано увагу на необхідності посилення ефективності 

кримінально-правової охорони археологічної спадщини. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

54. Джужа О. М. Проблемні аспекти кримінологічної ювенології 

/ О. М. Джужа // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 3. — С. 163-

172. Розглянуто особливості прав і законних інтересів неповнолітніх, 

злочинність неповнолітніх, як складне соціальне явище та запобігання 

злочинам, що вчиняють неповнолітні або стосовно них. 

55. Довгань-Бочкова Н. Домашнє насильство: аналіз об’єктивної 

сторони складу злочину / Н. Довгань-Бочкова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія 

юрид. : зб. наук. пр. — Львів, 2018. — Вип. 66. — С. 187-198. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп1796-66. Встановлено, що насильством є 

умисний вплив на тіло чи психіку людини з метою заподіяти шкоду її 

життю, здоров’ю або обмежити чи позбавити її свободи (в тому числі 

свободи волевиявлення). Зроблено висновок, що вплив на психіку людини з 

метою заподіяти шкоду її життю, здоров’ю чи свободі, що спричинило чи 

могло спричинити таку шкоду, потрібно називати насильством. Проте не 

треба від такого насильства захищати лише обмежене коло осіб, які 

названі як потенційні потерпілі в ст. 1261 КК України. Такого захисту 

потребує будь-яка людина. Зазначено, що, якщо так звані ”правопорушення 

економічного характеру” вчиняють не шляхом впливу на тіло чи психіку 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/48.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf


особи і не з метою заподіяти шкоди життю, здоров’ю чи свободі, то 

очевидно, що не може йтися про насильство, навіть якщо ми назвемо його 

”економічне”. Встановлено, що ”погіршення якості життя” та ”емоційна 

залежність” не можуть бути ознаками злочину, оскільки є настільки 

невизначеними і широкими за змістом, що охоплюють і ситуації, які не 

можуть і не повинні бути предметом кримінально-правового регулювання. 

Вказано на потребу змінити формулювання об’єктивної сторони складу 

злочину ”домашнє насильство”. Текст: 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8151 

56. Докази та доказування у кримінальному провадженні : навч. 

посіб. : [для курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та викл. 

вишів і ф-тів юрид. спрямованості усіх форм навчання, для працівників суд. і 

правоохорон. органів / Р. І. Благута ті ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. — 271 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А790165 

Видання підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Докази 

та доказування у кримінальному провадженні», яку вивчають у закладах 

вищої освіти. Відображено сучасний стан і перспективи розвитку 

вітчизняного кримінального процесу з урахуванням практики його 

застосування, зокрема практики Європейського суду з прав людини. 

57. Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і 

юридичної думки : до 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. : 

матеріали XXXVI Міжнар. іст.-прав. конф. : 1 - 4 черв. 2017 р., м. Дніпро 

/ Міжнар. асоц. істориків права [та ін. ; редкол.: І. Б. Усенко (голова) та ін.]. 

— Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2017. — 420 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А790159 Зі змісту: Амністія 1917 року й кримінально-виконавча 

політика Тимчасового уряду: погляд із сьогодення / О. В. Сокальська. – С. 

223-231; Причины и цели образования системы исправительно-трудовых 

лагерей Советского государства / А. Г. Удодов. – С. 239-245. 

58. Захист правосуддя : Законодавство. Коментар. Судова 

практика / Нац. шк. суддів України ; за заг. ред. М. В. Оніщука ; [за наук. 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8151


ред. В. С. Ковальського]. — Київ : Юрінком Інтер : Буква Закону, 2018. — 

485, [1] с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б356779 Включено широкий 

спектр нормативно-правових актів, актів судової практики та коментар 

законодавства із захисту правосуддя в Україні. Це перше видання, що 

враховує нову редакцію науково-практичного коментаря Розділу 18 чинного 

Кримінального кодексу України - «Злочини проти правосуддя». Видання 

стане у пригоді суддям, адвокатам, прокурорам, слідчим, працівникам суду з 

питань захисту основ та відправлення правосуддя в Україні. 

59. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : 

матеріали V Міжнар. круглого столу, 26 трав. 2017 р. : до 20-річчя НУ 

”ОЮА” та 170-річчя Одес. шк. права / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” [та ін.]. 

— Одеса : Гельветика, 2017. — 163 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А790158 Видання містить доповіді  науковців з 

найактуальніших теоретичних і практичних проблем криміналістики, 

кримінального процесу, судової експертизи та оперативно-розшукової 

діяльності. У виступах розкрито сучасний стан наукових розробок з 

інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадження у 

теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової 

діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення 

запобігання, виявлення, розслідування та розкриття злочинів. Акцентовано 

на питаннях інформаційної взаємодії правоохоронних органів України з 

Інтерполом. Наголошено на збільшенні значення мережі Інтернет у 

виявленні та розслідуванні злочинів, окреслено перспективи встановлення 

особи злочинця в кіберпросторі. 

60. Климкевич Р. А. Гармонізація кримінального 

процесуального законодавства ЄС щодо презумпції невинуватості / Р. А. 

Климкевич, В. В. Луцик // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – 

Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2. – С. 103-107. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-50/2 Досліджено гармонізацію кримінального 

процесуального законодавства країн-членів Європейського Союзу щодо 



презумпції невинуватості як один із фундаментальних принципів 

кримінального процесу. Проаналізовано рішення Європейського суду з прав 

людини та нормативні акти Європейського Союзу щодо регулювання деяких 

аспектів презумпції невинуватості. Зроблено висновок, що гармонізація 

законодавства щодо презумпції невинуватості потребує подальшого 

розвитку й наступним кроком має стати приведення національного 

законодавства країн-членів Європейського Союзу у відповідність до норм 

Директиви. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-

2.pdf 

61. Коваленко І. А. Фальсифікація та обіг фальсифікованих 

лікарських засобів: кримінально-правове дослідження / Іван 

Анатолійович Коваленко ; за наук. ред. Є. Л. Стрельцова ; М-во освіти і 

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

231 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А790169 Присвячено кримінально-

правовому дослідженню проблем кримінальної відповідальності за 

фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських 

засобів і формуванню на цій основі науково-обґрунтованих пропозицій щодо 

удосконалення відповідних норм Кримінального кодексу України, та 

підвищенню ефективності застосування кримінального законодавства. 

62. Кондра М. Вплив принципу рівності на форми реалізації 

кримінальної відповідальності / Михайло Кондра // Підприємництво, госп-

во і право. - 2018. - № 6. — С. 263-268. Присвячено з’ясуванню впливу 

принципу рівності на форми реалізації кримінальної відповідальності, 

зокрема на таку форму, яка передбачає осуд особи зі звільненням від 

покарання. Для цього поетапно аналізуються форми реалізації кримінальної 

відповідальності, обґрунтовується те, чому певні кримінально-правові 

інститути можна віднести до таких форм, а деякі ні. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/6/49.pdf 

63. Криміналістика : акад. курс : підручник : [для студентів, 

аспірантів і викл. вищих юрид. навч. закл. та суддів, працівників 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf
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правоохорон. органів, адвокатів, нотаріусів] / Т. В. Варфоломеєва [та ін.] ; 

Акад. адвокатури України. — 2-ге вид., стер. — Київ : Юрінком Інтер, 2018. 

— 495 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б356980 Підручник підготовлений 

на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає 

нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка 

предметно вийшла далеко за межі досудового слідства і вивчає 

закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в 

суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування.   

64. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія : [із змін. та допов. 

станом на 01.01.2016 р. / Станіч В. С. ; під ред. В. Л. Менчинського ; пер. на 

укр. О. В. Лішевської]. — Київ : ОВК, 2017. — 276 с. — (Серія ”Кримінальне 

законодавство країн світу”). - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792843 

Представлено повний текс кримінального закону Королівства Іспанії із 

змінами та доповненнями станом на 01.01.2016 року 

65. Кримінальний кодекс Республіки Польща : закон від 06 черв. 

1997 р. : ред. станом на 01.01.2016 р. : [зі змін. та допов. / Станіч В. С. ; під 

ред. В. Л. Менчинського ; пер. на укр. В. С. Станіч]. — Київ : ОВК, 2017. — 

130 с. — (Серія ”Кримінальне законодавство країн світу”). - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А792841 Представлено повний текс кримінального 

закону Республіки Польща із змінами та доповненнями станом на 01.01.2016 

року 

66. Кримінальний процес : підручник / [О. В. Капліна та ін.] ; за заг. 

ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків : Право, 2018. — 581, [1] с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б356991 

Підручник підготовлено кафедрою кримінального процесу та  оперативно-

розшукової діяльності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Авторським колективом враховані зміни та доповнення, 

що були внесені до чинного кримінального процесуального законодавства 

України, практика Європейського суду з прав людини, правові позиції 

Конституційного Суду України, постанови Верховного Суду та новітня 



правозастосовна практика. У підручнику відображені сучасні наукові 

підходи до розуміння поняття та системи кримінального процесу. 

67. Кушнір Л. В. Окремі аспекти забезпечення поваги до честі і 

гідності особи під час проведення слідчих (розшукових) дій / Л. В. Кушнір 

// Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 49-53. На основі аналізу 

практики констатовано високий рівень порушень прав і свобод людини та 

наявність багатьох фактів недотримання принципу поваги до честі, 

гідності і репутації особи на досудовому розслідування взагалі та під час 

проведення слідчих (розшукових) дій зокрема. Доведено, що слідчі (розшукові) 

дії є не тільки діями пізнавального характеру, а ще й формою правовідносин 

їх учасників. Обгрунтовано, що за цих умов забезпечення дотримання 

принципу поваги до честі, гідності і репутації особи на досудовому 

розслідування та під час проведення слідчих (розшукових) дій повинне 

відбуватися за рахунок удосконалення правового статусу потерпілого, 

підозрюваного, захисника та інших учасників процесу. Сформульовані 

конкретні пропозиції з удосконалення норм чинного Кримінального 

процесуального кодексу України із цього приводу. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/14.pdf 

68. Лисаченко С. Окремі примусові засоби отримання відомостей 

від особи у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи 

від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім’ї / Сергій Лисаченко // Підприємництво, госп-во і право. - 2018. - № 6. — 

С. 316-321. Розглянуто окремі примусові засоби отримання відомостей від 

особи у кримінальному досудовому провадженні. У контексті свободи від 

самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї 

досліджуються примусове освідування та примусове відібрання зразків для 

експертизи. Визначено критерій, за яким необхідно визначати порушення 

прав і свобод під час здійснення примусових засобів отримання відомостей 

від особи. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/58.pdf 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/14.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/58.pdf


69. Марін О. Кримінально-правова охорона журналістів в 

Україні: рефлексія підходу / О. Марін // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. : зб. 

наук. пр. — Львів, 2018. — Вип. 66. — С. 198-208. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп1796-66 Проаналізовано перегляд системи кримінально-

правової охорони журналістів в Україні, сучасний стан нормативно-правової 

регламентації кримінальної відповідальності за посягання на законну 

професійну діяльність журналістів; причини посилення такої 

відповідальності; можливість виділення окремого родового об’єкта 

кримінально-правової охорони та обґрунтованість появи нового видового 

об’єкта охорони, який названий у законі ”злочини проти журналістів”. 

Систему злочинів проти журналістів становлять посягання на один 

(подібний) безпосередній об’єкт. Розглянуто підстави, за якими 

стверджують, що злочинами, основним безпосереднім об’єктом яких є 

законна професійна діяльність журналістів, вважають посягання, 

передбачені ст. 171, 345, 347,348, 349 Кримінального Кодексу (КК) України. 

Констатовано, що введення у КК норм, які б встановлювати кримінальну 

відповідальність журналістів за зловживання ними своїми правами та 

недбале ставлення до своїх обов’язків, забезпечувало б баланс між 

”кримінально-правовим захистом прав” та ”кримінально-правовим 

примушуванням до виконання обов’язків”, що було б цілком природним 

явищем, врівноваженням кримінально-правового впливу. Текст: 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8152 

70. Марченко О. А. Кримінально-процесуальний порядок 

реалізації кримінально-правових інститутів, передбачених ст.ст. 97 та 

105 КК: наступність у проблемах чинного законодавства / О. А. Марченко 

// Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 53-58. Досліджено 

кримінально-процесуальні особливості кримінального правосуддя щодо 

неповнолітніх, специфічні ознаки досудового та судового кримінальних 

проваджень стосовно цього спеціального суб’єкта правопорушень. 

З’ясовано, наскільки чинні положення кримінально-процесуального 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/8152


законодавства в зазначеній сфері оптимальні за обсягом та змістом. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/15.pdf 

71. Марченко О. Депутатське звернення / Олександр Марченко 

// Голос України. — 2019. — 12 січ. (№ 7). — С. 4. Подано звернення 

народного депутата Олександра Марченка до Президента України Петра 

Порошенка в зв’язку з проханням науковців, курсантів і студентів 

Інституту кримінально-виконавчої служби порушити питання підготовки 

кадрів для системи виконання кримінальних покарань України на 

державному рівні. Зазначено, що реалізація започаткованого державою 

процесу реформування системи виконання кримінальних покарань з 

переорієнтацією її діяльності з каральної на ресоціалізаційну та пробаційну 

відповідно до міжнародних стандартів потребує переорієнтації системи 

професійної підготовки кваліфікованого, професійного персоналу для органів 

і установ виконання покарань та пробації. Надано пропозиції щодо 

оптимізації діяльності Інституту кримінально-виконавчої служби та 

вирішення питання його підпорядкування. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312308 

72. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку”, 9 - 10 лют. 2018 р., [м. Херсон] / редкол. : О. С. 

Саінчин та ін.]. — Херсон : Гельветика, 2018. — 123 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788364 Зі змісту: Щодо сутності правової позиції суду у 

кримінальному провадженні / Д. О. Скрипник. – С. 108-110. Створення та 

реальний запуск роботи Державного бюро розслідувань: короткий огляд 

проблемних організаційно-правових та кримінально-процесуальних аспектів / 

О. В. Темніков. – С. 111-115. 

73. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.” , (26 - 27 січ. 

2018 р.) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — 113 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А788340 Зі змісту: Порівняльно-правова 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/15.pdf
http://www.golos.com.ua/article/312308


характеристика звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні 

злочини за кримінальним правом Данії, Швеції та України / А. В. Боровик. – 

С. 80-82; Деякі питання щодо кримінальної відповідальності за ухилення від 

призову за мобілізацією / О. О. Бузун. – С. 83-86; Віктимологічна 

профілактика групової злочинної поведінки неповнолітніх / М. М. Вовкович. – 

С. 86-89; Кількісно-якісні показники організованої злочинності у сфері 

торгівлі людьми в Україні / С. Ю. Кухар. – С. 93-95; Віктимологічні заходи 

запобігання бандитизму / К. С. Радіонова. – С. 96-97; Місце верховенства 

права в системі засад кримінального провадженя / В. В. Михайленко. – 

С  100-103. 

74. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в 

Україні”, 16 - 17 лют. 2018 р., м. Ужгород / ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», 

Центр укр.-європ. наук. співробітництва ; [редкол.: М. М. Алмаші та ін.]. — 

Ужгород:  Ужгород. нац. ун-т, 2018. — 162 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788367 Зі змісту: До питання щодо необхідності застосування 

пробації до осіб, які звільняються умовно-достроково від покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі / І. С. Алексєєв. – С. 116-119; Тактико-

криміналістичне забезпечення слідчих дій в установах виконання покарань 

/ О. В. Батюк. – С. 119-122; Класифікація тілесних ушкоджень за КК 

України / І. Ю. Русакова. – С. 128-130; Щодо стандартів нормативно-

правової регламентації застосування негласних слідчих (розшукових) дій у 

кримінальному провадженні / А. В. Шевчишев. – С. 137-140. 

75. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин 

в Україні: питання взаємодії”,  11 – 12 трав. 2018 р. / [редкол.: М. М. 

Алмаші та ін.]. — Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2018. — 103 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А790179 Зі змісту: Жорстке поводження з 

тваринами: питання удосконалення кримінального законодавства України 

/ С. В. Гринчак. – С. 77-81; Злочини, що посягають на законну професійну 



діяльність журналістів як об’єкт кримінологічного аналізу / С. М. Підкопай. 

– С. 81-84; Латентність втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу 

антигромадську діяльність (ст. 304 КК України) / О. М. Ситнік. – С. 85-88; 

До питання про відбір зразків для експертизи / А. В. Сідєльнікова. – С. 89-92; 

Диспозитивність як загальна засада кримінального провадження / К. І. 

Нікітіна. – С. 93-96. 

76. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями 

досліджень”,  (11-12 трав. 2018 р.) / [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. — 

Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — 106 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А790180 

Зі змісту: Питання імплементації положень Стамбульської конвенції до 

Кримінального кодексу України / С. В. Гринчак. – С. 72-77; Правове 

визначення фіктивного керівництва на законодавчому рівні / С. В. 

Солодченко. – С. 78-82; Деякі теоретичні та практичні проблеми звернення 

з клопотанням про застосування тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом / Я. О. Пархоменко. – С. 83-86; Особливості здійснення 

поверхневої перевірки, особистого огляду та особистого обшуку за 

законодавством України / В. М. Поцілуйко. – С. 87-90;  Аналіз  ознак злочинів 

проти людяності за статутом міжнародного кримінального трибуналу по 

колишній Югославії / А. А. Гринчак. – С. 91-96. 

77. Матеріали наукової конференції професорсько-

викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-

економічного університету ”Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції” : Львів, 10–11 трав. 2018 р. — Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2018. — 385 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А792921 Зі 

змісту:Угода у кримінальному провадженні: особливості застосування / М. 

М. Олашин. – С. 300-301. Особливості протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні / М. П. Федоров. – С. 307-

309. 

 



78. Меркулова В. О. Звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх: суперечливість 

кримінально-правових та кримінально-процесуальних положень / В. О. 

Меркулова // Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 12-16. 

Проведено системно-правовий аналіз норм Кримінального кодексу України, 

Кримінально-процесуального кодексу України та Пленуму Верховного Суду 

України. Закцентовано увагу на проблемі співвідношення статей, що 

регулюють порядок звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх, а також наголошує на доцільності подальшого 

реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/5.pdf 

79. Ортинський В. Л. Кримінальне право України. Особлива 

частина : навч. посіб. : [для студентів спец. 081 ”Право”] / Володимир 

Львович Ортинський, К. Б. Марисюк, Я. В. Ступник ; М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 

2018. — 422 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б356786 Навчальний 

посібник підготовлений на підставі норм Кримінального кодексу України, а 

також інших нормативно-правових і відомчих актів. Висвітлено питання 

особливої частини кримінального права. 

80. Павлюк О. Тактичні особливості отримання показань у 

кримінальних провадженнях про вбивства осіб похилого віку та 

одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном / Олександр 

Павлюк // Підприємництво, госп-во і право. - 2018. - № 6. — С. 328-332. 

Розглянуто особливості отримання показань від потерпілих, свідків, 

підозрюваних під час розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких 

осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном. Виокремлено групи запитань, 

які доцільно ставити під час допиту учасникам кримінального провадження 

та визначено систему тактичних прийомів допиту підозрюваних у скоєнні 

досліджуваних убивств. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/60.pdf 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/5.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/60.pdf


81. Пахлеванзаде А. Поняття та функціональне призначення 

кримінально-процесуальних строків / Альборз Пахлеванзаде 

// Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 64-67. Досліджено 

семантичний, філософський та правий підходи до визначення поняття 

кримінально-процесуальних строків, а також визначено їх функціональне 

призначення. Наголошується на тому, що саме в українській мові, на відміну 

від російської, для позначення моменту часу і тривалості є два поняття – 

«термін» і «строк», але тільки в Цивільному кодексі України 2003 р. їх 

використано у точному значенні. Із використанням зазначених підходів 

запропоновано зміни у ч. ч. 1 і 2 ст. 113 та у ч. 1 ст. 115 КПК України. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/18.pdf 

82. Поцілуйко В. М. Особливості здійснення поверхневої 

перевірки, особистого огляду та особистого обшуку / В. М. Поцілуйко 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, 

т. 2. – С. 103-107. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 

Присвячено аналізу законодавчого регулювання порядку здійснення 

поверхневої перевірки, особистого обшуку й особистого огляду особи, 

визначенню спільних і відмінних ознак цих заходів адміністративно- та 

кримінально-процесуального забезпечення, виявленню недоліків їх 

застосування уповноваженими органами й висловленню пропозицій щодо 

вдосконалення законодавчого їх урегулювання та практики застосування. 

Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

83. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної 

діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : [матеріали міжнар. 

курсант.-студент. наук.-практ. конф., м. Одеса] ,  29 берез. 2018 р. / М-во 

внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ,  Львів. держ. ун-т внутр. 

справ ; [упоряд. О. В. Церковна ; редкол.: В. П. Маковій та ін.]. — Одеса : 

Гельветика, 2018. — 321 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А790157 Зі 

змісту: Інститут співучасті за кримінальним правом України та 

зарубіжних країн : порівняльний аналіз / А. В. Гиренко. – С. 58-62; Щодо 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/18.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf


удосконалення цивільного позову в кримінальному провадженні / А. В. 

Кривобок. – С. 140-144; Аудіо та відеозапис правопорушення як доказ в 

кримінальному та цивільному процесі / О. І. Ярим. – С. 256-259. 

84. Рень Ю. В. Генезис розвитку кримінальної відповідальності 

за приховування злочинів в Україні / Ю. В. Рень // Наук. вісн. Ужгород. 

нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2. – С. 86-91. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Розглянуто історію розвитку 

кримінального законодавства в частині, яка стосується співучасті та 

приховування злочинів. Досліджено, що на кожному етапі розвитку 

суспільства відбувалося вдосконалення норм, які передбачали кримінальну 

відповідальність за приховування злочину, а також за співучасть, яка 

трансформувалася в самостійний правовий інститут кримінального права. 

Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

85. ”Розбірки” в ”Опозиційному блоці” // Житомирщина. — 2018. 

— 14 груд. (№ 91). — С. 2. Йдеться про те, що головне слідче управління 

Національної поліції в Києві порушило кримінальну справу за фактом 

звернення колишнього співголови фракції ”Опозиційний блок” у Верховній 

Раді Юрія Бойка про підробку партійної документації. Зазначено, що 

народний депутат стверджує, що проведення з’їзду ”Опозиційного блоку” 

15 грудня є незаконним, а також звинувачує колишніх колег у порушенні 

статей 170 (перешкоджання діяльності політичних партій) та 358 

(підробка документів) Кримінального кодексу України 

86. Савельєва А. Ю. Порівняльний аналіз криміналістичних 

понять ”мовленнєвий портрет” і ”словесний портрет” / А. Ю. Савельєва 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, 

т. 2. – С. 103-107. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 

Присвячено порівняльному аналізу криміналістичних понять «мовленнєвий 

портрет» і «словесний портрет», що сприяє розмежуванню нетотожних 

понять. На основі наукових праць визначено належність таких понять до 

криміналістичної техніки. Указано на практичні проблеми застосування 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf


методу словесного портрету й перспективи застосування методу 

мовленнєвого портрету в процесі досудового розслідування. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

87. Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискус. 

панелі Першого Харків. міжнар. юрид. форуму ”Право та проблеми сталого 

розвитку в глобальному світі”, м. Харків, 3 – 6 жовт. 2017 р. / М-во освіти і 

науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України, 

USAID, ОБСЄ ; [редкол.: В. Я. Тацій та ін.]. — Харків : Право, 2017. — 139, 

[1] с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А783518 Зі змісту: Реформування 

кримінального антикорупційного законодавства України: вирішення проблем 

чи проблеми для вирішення? / О. Комаров. – С. 44-49; Проблеми вітчизняного 

підходу до кримінально-правового запобігання політичній корупції / Н. 

Орловська. – С. 84-87; Криміналістична профілактика в структурі 

методики розслідування злочинів корупційної спрямованості / В. Шевчук. – 

С. 123-127; Формування та застосування криміналістичних методик 

розслідування злочинів корупційної спрямованості / В. Шепітько. – С. 127-

132. 

88. Сердечна А. Ю. Щодо необхідності впровадження окремих 

стандартів затримання особи у світлі практики Європейського суду з 

прав людини / А. Ю. Сердечна // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: 

Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2. – С. 123-128. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-50/2 Здійснено науковий аналіз окремих наявних 

недоліків, пов’язаних із неврахуванням у практиці правоохоронних органів під 

час затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

прецедентних висновків і рішень Європейського суду з прав людини. 

Запропоновані конкретні заходи щодо впровадження окремих стандартів 

затримання, які встановлено Європейським судом з прав людини. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

89. Старенький О. С. Законодавчі нововедення щодо участі 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку в 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf
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кримінальному провадженні / О. С. Старенький // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2. – С. 134-138. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Висвітлено основні законодавчі 

нововведення щодо участі захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи в кримінальному 

провадженні, запровадженні у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VII, 

виокремлюються їх недоліки та пропонуються власні шляхи оптимізації 

положень чинного Кримінального процесуального кодексу України в цій 

частині. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-

2.pdf 

90. Сучасна наука кримінально-виконавчого права : матеріали 

”круглого столу” для студентів, аспірантів та молодих вчених (Харків, 25 

квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослав 

Мудрого ; [редкол.: Б. М. Головкін (голова) та ін.]. — Харків : Право, 2018. 

— 466 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А788385 У наукових доповідях 

висвітлено зарубіжний досвід та особливості функціонування в Україні 

системи ювенальної пробації. Проаналізовано процес становлення 

кримінально-виконавчої системи України від часів незалежності до 

сьогодення. Розкрито вплив міжнародних стандартів на вітчизняну 

систему виконання покарань, акцентовано на питаннях дотримання 

міжнародних норм у здійсненні правосуддя щодо неповнолітніх в Україні, 

забезпеченні належних умов утримання осіб в слідчих ізоляторах, 

поводженні із засудженими жінками тощо. Обговорено окремі аспекти 

ресоціалізації  засуджених до позбавлення волі в Україні, а також іноземний 

досвід у цій сфері. Значну увагу приділено правам засуджених до позбавлення 

волі, зокрема виборчим правам, праву на охорону здоров’я та медичну 

допомогу в місцях позбавлення волі, праву на освіту, праву на користування 
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глобальною мережею Інтернет та ін. Висвітлено проблеми втілення 

окремих положень європейських пенітенціарних правил у кримінально-

виконавче законодавство України. 

91. Сучасні трансформації розвитку правової системи України : 

матеріали наук.-практ. конф., 26 квіт. 2018 р. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, 

Черкас. ф-т. — Черкаси : Пономаренко, 2018. — 121 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А788373 Зі змісту: Проблема застосування кримінально-

правових заходів до юридичних осіб / А. А. Балдук. – С. 67-69; Кримінологічна 

характеристика неповнолітніх злочинців /  С. М. Пасіченко. – С. 77-80; 

Торгівля людьми — одна з актуальних проблем сучасної України /  О. В. 

Самоць. – С. 84-87; Актуалізація проблем кіберзлочинності на сучасному 

етапі в Україні /  Т. О. Харченко. – С. 87-990; Деякі питання реформування 

пенітенціарної системи України /  А. А. Савельєва. – С. 111-115. 

92. Тарасенко Ю. М. Злочинність внутрішньо переміщених осіб в 

Україні як нове явище кримінальної діяльності / Ю. М. Тарасенко // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2018. – Вип. 50, т. 2. – 

С. 96-99. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-50/2 Розглянуто 

поняття внутрішнього переміщення як виду міграції, окреслено його 

вітчизняні тенденції. Розглянуто стан та перспективи розробки проблеми 

злочинності внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано злочинність 

внутрішньо переміщених осіб на основі офіційних даних Генеральної 

прокуратури України та анкетуванні співробітників Національної поліції та 

органів прокуратури України. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.50/part_2/No.50-2.pdf 

93. Теслюк І. О. Застосування методу криміналістичного 

прогнозування під час проведення впізнання особи, речей, трупа / І. О. 

Теслюк // Південноукр. правн. часопис. - 2017. - № 4. — С. 71-73. Розглянуто 

питання щодо використання криміналістичного прогнозування під час 

слідчої (розшукової) дії – впізнання особи, речей, трупа. Наголошує на тому, 

що цей метод направлений на передбачення найбільш імовірних форм 
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виявлення та зміни об’єктів дослідження протягом певного часу. Тому для 

слідчого важливим є визначення тактики застосування методу 

криміналістичного прогнозування під час впізнання особи, речей, трупа. 

Зазначено, що метод криміналістичного прогнозування слідчий застосовує 

на підготовчій стадії та в процесі самого впізнання. Виділено об’єкти та 

суб’єкти криміналістичного прогнозування. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/20.pdf 

94. Чичиркін А. О. Залучення слідчим експертів під час 

призначення експертиз у кримінальних провадженнях про порушення 

правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспортних засобів 

/ А. О. Чичиркін // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 3. — С 316-

327. Розглянуто питання участі експерта в розслідуванні злочинів проти 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

95. Шепітько М. В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція 

поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії / Михайло 

Валерійович Шепітько ; НАПрН України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

В. В. Сташиса. — Харків : Право, 2018. — 405, [1] с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б357001 Розглянуто наукові засади формування системи 

протидії злочинам у сфері правосуддя, кримінальну політику, кримінально-

правові та криміналістичні засоби протидії у цій сфері. Досліджено 

філософське, історичне, соціологічне та юридико-психологічне підґрунтя 

формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя. 

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н.Я. 

29.01. 2019 

 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/4/20.pdf

