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1. Антикорупційне законодавство України: проблеми забезпечення 

ефективності // Голос України. - 2018. - 22 берез. (№ 54). — С. 4.   Надано інформацію 

про круглий стіл з проблем ефективності антикорупційного законодавства, проведений 

Інститутом законодавства спільно з Комітетом Верховної Ради України (ВРУ) з питань 

запобігання і протидії корупції за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського 

Союзу (ЄС) в Україні. Обговорено питання стосовно оцінювання ефективності та 

узгодженості антикорупційного законодавства України на сучасному етапі, 

нормативно-правових підходів до гарантування діяльності антикорупційних органів, 

законодавчого забезпечення діяльності Антикорупційного суду в Україні, міжнародного 

досвіду законодавчого забезпечення антикорупційної політики. У виступі заступника 

голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Ігоря 

Попова вказано на необхідність змін норм Кримінального кодексу (КК) щодо 

відповідальності за незаконне збагачення, законодавчого вирішення проблеми провокації 

хабара, удосконалення нормативного забезпечення діяльності Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) та створення Антикорупційного суду. Народний 

депутат України, голова підкомітету з питань запобігання і протидії політичній 

корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Юрій 

Буглак акцентував увагу на проблемах протидії політичній корупції та проінформував 

про діяльність створеної на базі підкомітету робочої групи щодо підготовки та розгляду 

пропозицій законодавчого врегулювання питань фінансування політичних партій. 

Вирішено передати до відповідних парламентських комітетів пропозиції, сформульовані 

за результатами круглого столу. Текст: http://www.golos.com.ua/article/301011 

2. Баганець, Олексій. Революція Гідності: чотири роки потому : дещо про 

об’єктивні і суб’єктивні причини відсутності бажаних результатів по розслідуванню 

злочинів, інкримінованих Януковичу В. Ф. і його найближчому оточенню, в тому 

числі і вчинених на Майдані Незалежності в Києві, які й призвели як до уникнення 

винними особами кримінальної відповідальності, так і фактично до спотворення 

реальних подій в Україні в період кінця листопада – грудня 2013 та січня – лютого 

2014 років / Олексій Баганець // Юрид. вісн. України. — 2018. — 23 лют. – 1 берез. (№ 8). 

— С. 6-7. 

3. Бойко-Бузиль Ю. Ю. Готовність керівної ланки органів і підрозділів 

МВС України до саморозвитку / Ю. Ю. Бойко-Бузиль // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. 

Драгоманова. Серія.: Психол. науки.- 2017.- № 6(51). – С.39-46. - Бп16339-6(51) 

Обгрунтовано важливість безперервного вдосконалення та роботи над собою в площині 

саморозвитку особистості. Визначено зміст готовності в рамках двох основоположних 

підходів: функціонального та особистісного. 

4. Бондаренко В.В. Службова підготовка як складова системи 

професійного навчання працівників Національної поліції України / В.В. Бондаренко 

// Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури. (Фіз. культура і спорт): зб. наук. пр.  – Київ, 

2017. – Вип.7 (89)17. – С. 4-8. – Бп 17119-7 (89) Проаналізовано керівні документи, що 

регламентують специфіку професійного навчання працівників Національної поліції 

http://www.golos.com.ua/article/301011


України. Висвітлено особливості системи службової підготовки поліцейських. 

Встановлено, що основними напрямами підвищення ефективності службової підготовки 

є оновлення матеріально-технічного забезпечення підрозділів поліції, спонукання 

працівників до самостійного навчання, посилення контролю та відповідальності 

працівників за рівень власної службової підготовленості. 

5. Веклич В. О. До питання щодо проблеми організації антикорупційної 

боротьби за умов корупційного середовища / В. О. Веклич // Наук. пр. МАУП. Серія.: 

Юрид. науки.- Київ, 2017.- Вип.52(1).- С. 39-46. - Бп15932-1(52) Зазначено, що діяльність 

з організації антикорупційної боротьби за корупційного середовища має носити 

комплексний характер, що має відображатися дійсними, а не формальними заходами, які 

повинні носити комплексний характер і втілюватися у різних сферах життя суспільства 

(ідеологічній, культурній, освітній, науковій, економічній, управлінській, правовій та ін.). 

6. Вечерова Є.М.  Інституціоналізація нормативності кримінального 

права: окремі теоретико-методологічні аспекти питання / Є.М. Вечерова  // Наук. вісн. 

Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 27. – 

С. 90-93. – Бп 17425-27 Здійснено спробу сформулювати особистий науковий погляд щодо 

інституціоналізації нормативності кримінального права для того, щоб окреслити 

алгоритм для подальших наукових досліджень окремих складових цієї проблематики. 

Стверджується, що інституціоналізація нормативності кримінального права – особлива 

правова субстанція, яка не співпадає зі структурою нормативності кримінального права, 

а стосується лише такого її елементу, як норми кримінального права, або «позитивне» 

кримінальне право. Текст: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/24.pdf 

7. Гончар А. Г. Місце і роль фінансування і матеріально-технічного 

забезпечення національної поліції України в системі функцій державного управління 
/ А. Г. Гончар // Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – 

Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 63–67. – Бп18046-3(2017) Обґрунтовано питання фінансового 

забезпечення для сукупності комплексу забезпечення безпеки діяльності, яку здійснюють 

поліцейські в межах своїх повноважень. Указано наявні та запропоновано нові 

альтернативні джерела фінансування органів поліції. Визначено шляхи удосконалення 

нормативно-правових і фінансових умов матеріально-технічного забезпечення поліції. 

Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/15.pdf 

8. Данилів С. В. Адміністративна процедура складання присяги 

працівниками Національної поліції  / С. В. Данилів  // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. 

ун-ту. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 49-51. –              

Бп 17425-27 Досліджено питання правового регулювання процедури прийняття присяги 

працівниками Національної поліції України. Проаналізовано чинне законодавство, що 

регулює церемонію прийняття присяги працівниками Національної поліції, а також 

з’ясовано ключові характеристики. Сформульовано пропозиції в частині усунення 

прогалин в національному законодавстві щодо порядку складання присяги працівниками 

Національної поліції. Текст: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/15.pdf 

9. Демидова Л. М. Забезпечення сталого розвитку України засобами 

кримінального права / Л. М. Демидова // Наук. вісн. Херсон. Держ. ун-ту. Серія: Юрид. 

науки : [зб. наук. пр.]  — Херсон : ХДУ, 2017. — Вип. 4, т. 2. С. 54-58. Бп17659-4/2(2017) 

Досліджено парадигму забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації за 

допомогою засобів кримінального права. Визначено місце та значення національного 

кримінального законодавства у цьому процесі. Запропоновано авторське бачення 

критеріїв оцінювання такого законодавства  Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/13.pdf 

10. Добробати / Катерина Гладка, Дмитро Громаков, Вероніка Миронова та ін. 

– 2-ге вид., переробл. та допов. – Харків: Фоліо, 2018. – 325 с. – Б355409 Висвітлено 

історію створення, бойовий шлях і сучасний стан добровольчих батальйонів. Розкрито 

деякі аспекти службово-бойових дій підрозділів патрульної служби міліції особливого 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/24.pdf
http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/15.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/15.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/13.pdf


призначення Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в антитерористичній 

операції (АТО). Надано списки загиблих в зоні АТО міліціонерів та військовослужбовців 

Національної гвардії України МВС. 

11. Іщенко Ю. Місцевий цивільний контроль за використанням публічного 

ресурсу поліції / Ю. В. Іщенко // Наук. зап. НаУКМА. Юрид. науки.— Київ: НаУКМА 

2017. — Т. 200. — С. 105-108. - Бп16346-200 Досліджено механізм цивільного контролю 

за діяльністю Національної поліції на місцевому рівні організації публічної влади. 

Проаналізовано види та обсяг публічного ресурсу, який використовує Національна поліція. 

Розглянуто особливості взаємодії територіальних органів Національної поліції з 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Визначено 

проблемні аспекти організації демократичного цивільного контролю за діяльністю 

Національної поліції. Надано пропозиції щодо удосконалення організації цивільного 

контролю органів місцевого самоврядування за ефективністю використання публічного 

ресурсу органами національної поліції  Текст: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12542/Ishchenko_Mistsevyi_tsyvilnyi.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

12. Йованович, Мари. Американская мечта : Посол США Мари Йованович 

рассказала … о борьбе с коррупцией, успехах и неудачах послереволюционной 

Украины, будущих выборах и политике США в отношении нашей страны / Мари 

Йованович ; беседу вел Милан Лелич // Фокус. — 2018. — № 14 (6 квіт.). — С. 14-16. 

Подано інтерв’ю з Послом США в Україні Марі Йованович, в якому, зокрема, розглянуто 

конфлікт між керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), 

Національного антикорупційного бюро України та Генеральною прокуратурою України, 

пов’язаний із прослуховуванням та кримінальним провадженням, де фігурує голова САП 

Назар Холодницький. 

13. Карпенко Є. М. Діяльність правоохоронних органів країн 

Європейського Союзу щодо запобігання незаконному обігу наркотичних засобів / Є. 

М. Карпенко // Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 

2017. – Вип. 3. – С. 161–166. – Бп18046-3(2017) Виокремлено національні моделі 

запобігання розповсюдженню та споживанню наркотиків, розподілено їх на групи та 

проаналізовано кожну групу. На основі аналізу закордонного досвіду запропоновано 

головні шляхи вдосконалення такої діяльності правоохоронними органами України. 

Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/33.pdf 

14. Касапоглу С. О. Правосуб’єктність особи як умова реалізації нею норм 

кримінального процесуального права / С. О. Касапоглу  // Наук.  вісн.  Херсон. держ. 

ун-ту.  Серія: Юрид. науки : [зб. наук. пр.].  — Херсон : ХДУ,  2017. —  Вип. 4, т. 2. —     

С. 120-122. - Бп17659-4/2(2017) Доведено, що: правоздатність як абстрактна здатність 

суб’єкта мати права і обов’язки визначається нормами кримінального процесуального 

права, які також мають абстрактний характер до того моменту, допоки особа не стає 

суб’єктом реальних кримінальних процесуальних відносин;  правильне визначення підстави 

участі у кримінальному провадженні означає правильне і вчасне одержання можливості 

суб’єктом у кримінальному провадженні відстоювати власні інтереси чи представляти 

інтереси інших осіб;  щодо зацікавлених та інших учасників кримінального провадження 

діє презумпція правосуб’єктності, зміст якої полягає в тому, що учасники провадження 

вільні від обов’язку доводити свою здатність мати права, виконувати обов’язки і своїми 

діями реалізовувати їх, а також нести відповідальність  Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/24.pdf 

15. Книга пам’яті МВС. Національна поліція України. Державна 

прикордонна служба України / А. В. Шевченко, О. В. Родіна, І. І. Лебедь, Г. С. 

Кобиляцька; упоряд. О. В. Красовицький. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків: Фоліо, 

2017. – 367 [1] с.: іл.. - Б355647 Книга - спогад про учасників антитерористичної операції 

на Сході України, які полягли за свободу та незалежність нашої держави. А саме, про 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12542/Ishchenko_Mistsevyi_tsyvilnyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/33.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/24.pdf


загиблих під час виконання службових обов’язків правоохоронців батальйонів патрульної 

служби міліції особливого призначення ГУ МВС та військовослужбовців ДПС України. 

16. Корупційні ризики у законотворчості України: моніторинг та 

перспективи подолання : [збірник] / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. 

В. О. Зайчука]. — Київ : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2015. — 293 с. : іл., 

табл. — (Бюлетень моніторингу законодавства України ; вип. 6). - А783334 Збірник 

присвячений дискусійним питанням у сфері протидії корупції, аналізу суперечностей та 

прогалин вітчизняного законодавства як факторів його корупціогенності, теоретичним і 

практичним аспектам дієвості подолання корупційних ризиків у законотворчості 

України. Розглянуто ризики в державно-управлінській діяльності як індикатори ступеня 

розвитку антикорупційного законодавства. Приділено увагу напрямам усунення 

корупційної складової у відомчих нормативно-правових актах органів внутрішніх справ, 

питанням децентралізації поліції в Україні як фактору оптимізації антикорупційної 

діяльності.  

17. Кузьменко О. В., Островський С. О. Особливості організації взаємодії 

Національної гвардії України з правоохоронними органами / О. В. Кузьменко, С. О. 

Островський // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. – 

Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 18-22. – Бп 17425-27 Визначено, що взаємодія Національної 

гвардії України з правоохоронними органами складається з організації і здійснення. 

Розкрито особливості організації взаємодії Національної гвардії України з 

правоохоронними органами. Визначено специфіку та етапи здійснення взаємодії 

Національної гвардії України з правоохоронними органами. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/7.pdf 

18. Лємєнов, Олександр. ”Запуск ДБР: не києм, то палицею” / Олександр 

Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2018. — 31 берез. - 6 квіт. (№ 12). — С. 3. Розглянуто 

проблеми створення та перспективи діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР), 

яке повинно розпочати свою роботу з 1 вересня 2018 р. Перелічено чинники, які можуть 

завадити вчасно розпочати роботу ДБР: заповнення вакансій у Бюро через зовнішню 

конкурсну комісію; наявність лише однієї внутрішньої комісії, яка опрацьовує документи 

кандидатів на адміністративні посади та вакансії слідчих; відсутність змін до 

профільного Закону. Зазначено, що представники експертного середовища за участю 

народних депутатів Мустафи Найєма та Олени Сотник розробили пропозиції щодо змін 

до законодавства про ДБР. Наголошено на необхідності співпраці керівництва ДБР з 

громадськістю, зокрема, вказано на деякі проблеми створення та функціонування Ради 

громадського контролю (РГК) при ДБР. Текст: https://dt.ua/internal/zapusk-dbr-ne-kiyem-

to-paliceyu-273772_.html 

19. Литвиненко В. І. Концептуальні засади реформування правоохоронних 

органів України / В. І. Литвиненко // Наук. пр. МАУП. Серія: Юрид. науки.- Київ, 2017.- 

Вип.52(1).- С. 7-16. Бп15932-1(52) Наголошено, що однією з умов успішного 

реформування правоохоронної системи буде законодавче закріплення її за однією або 

кількома гілками влади, визначення механізмів контролю та відповідальних з контролю за 

додержанням законності у діяльності кожного правоохоронного органу. 

20. Лопата О. А. Експерта служба МВС України та Укрбюро Інтерполу: 

актуальні завдання співробітництва / О. А. Лопата // Наук. вісн. публіч. і приват. права : 

зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 2 – С. 285–289. – Бп18046-2(2017) 

Зазначено, що Укрбюро Інтерполу у процесі вирішення поставлених завдань і за 

необхідності проведення криміналістичних або інших досліджень, що потребують 

спеціальних знань, співпрацює з Експертною службою МВС України. Такі питання 

найчастіше виникають у зв’язку з ідентифікацією розшукуваних людей, викрадених 

автотранспортних засобів та культурних цінностей, дослідження підроблених 

документів і грошових знаків. Динаміка сучасної злочинності й процеси глобалізації 

постійно ставлять перед правоохоронцями нові завдання, які можуть бути вирішені 
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завдяки ефективному співробітництву компетентних суб’єктів. Текст:  

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/56.pdf 

21. Лясковська О. А. Керівник в органах і підрозділах Національної поліції 

України як організатор управління / О. А. Лясковська // Наук. вісн. публік. і приват. 

права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 114–119. – Бп18046-

3(2017) Визначено перспективи формування управління кадрів нового покоління. 

Охарактеризовано роль керівника та кадровий потенціал керівного складу Національної 

поліції України. На основі принципу законності запропоновано модель управлінської 

діяльності керівників та її основні елементи. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/24.pdf 

22. Маломуж А. І. Кримінально-правова характеристика злочину, 

передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України / А. І. Маломуж // Наук. 

вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 

27. – С. 93-98. – Бп 17425-27 Зазначено, що нині порушено багато кримінальних справ 

щодо суддів за статею 375 Кримінального кодексу України. Для забезпечення 

конституційного порядку у сфері функціонування судової влади в Україні, дотримання 

принципів верховенства права, основних засад здійснення судочинства, поваги до прав й 

основних свобод людини, а також з метою виключення ситуацій підміни понять у 

правозастосовній діяльності нині гостро постає проблема кваліфікації злочинів, 

передбачених статтею 375 Кримінального кодексу України. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/25.pdf 

23. Марусевич Д. О. Механізм адміністративно-правового регулювання 

грошового забезпечення поліцейських / Д. О. Марусевич // Наук. вісн. Херсон. Держ. 

ун-ту. Серія: Юрид. науки : [зб. наук. пр.]. — Херсон : ХДУ, 2017.— Вип. 4, т. 2. — С. 24-

28.- Бп17659-4/2(2017) Здійснено теоретико-правовий аналіз практики застосування 

спеціального законодавства про оплату праці поліцейських. Визначено основні складові 

частини грошового забезпечення поліцейських. Запропоновано провести перегляд окладів 

за спеціальними званнями та вдосконалити правову регламентацію надбавок, доплат і 

премій. Текст: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/6.pdf 

24. Марусевич Д. О. Теоретичні засади адміністративно-правового 

регулювання грошового забезпечення поліцейських / Д. О. Марусевич // Наук. вісн. 

публік. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 123–

128. – Бп18046-3(2017) Визначено зміст поняття ”грошове забезпечення поліцейських”. 

Виокремлено особливості грошового забезпечення поліцейських. Розглянуто структуру 

грошового забезпечення поліцейських. Проаналізовано нормативно-правову базу із 

зазначеного питання, вказано на недоліки наявної системи грошового забезпечення 

поліцейських. Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/26.pdf 

25. Маслова О. О. Вчинення злочину в обстановці публічності / О. О. 

Маслова // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. – 

Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 98-102. – Бп 17425-27 Досліджено вчинення злочину в 

обстановці публічності. Охарактеризовано поняття обстановки вчинення злочину як 

ознаки об’єктивної сторони злочину, а також зроблено спробу дати визначення 

публічності. Розглянуто форми прояву публічності, а також її вплив на суспільну 

небезпечність вчинюваного діяння. Проаналізовано нижню та верхню кількісну межу 

публічності. Текст: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/26.pdf 

26. Михайленко Д. Г. Теорія складу злочину у світлі концепції 

багаторубіжного механізму правового впливу на корупційні правопорушення  / Д. Г. 

Михайленко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. – 

Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 102-106. – Бп 17425-27 Описано сучасний стан теорії складу 

злочину та її фундаментальні основи. Підтримується точка зору, що склад злочину є 

системою ознак і це дозволяє пояснити синергетичний ефект, який отримується від їх 

сполучення та показує, що конкретне діяння набуває властивостей злочину. 
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Обгрунтовано висновок, що за відсутності самого діяння як ознаки складу злочину вести 

мову про склад будь-якого злочину не можна. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/27.pdf 

27. Міщенко, Іванка. Чи з’являться поліцейські станції у громадах 

Луганщини? : правоохоронці області шукатимуть шляхи співпраці з 

новоствореними ОТГ / Іванка Міщенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 4 квіт. (№ 65). — С. 5. 

Надано інформацію про координаційну нараду керівників правоохоронних органів 

Луганської області, під час якої було обговорено стан взаємодії поліції з населенням, 

територіальними громадами та громадськими об’єднаннями. Зазначено, що за 2017 рік 

суттєво зросла кількість об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в регіоні і зараз їх 

налічується вже вісім. Наведено коментарі начальника Головного управління 

Національної поліції в Луганській області Сергія Комісарова, який підкреслив важливість 

розроблення та прийняття територіальних програм профілактики злочинності, 

забезпечення публічної безпеки та порядку. Наголошено також на актуальності питання 

впровадження системи ”Безпечне місто” 

28. Нікуліна А. Г. Сутність та особливості адміністративно-правового 

статусу органів досудового розслідування Національної поліції України / А. Г. 

Нукуліна // Наук. вісн. публік. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 

2017. – Вип. 3 – С. 128–132. – Бп18046-3(2017) Проаналізовано погляди науковців щодо 

визначення сутності й особливостей адміністративно-правового статусу Національної 

поліції України. Надано визначення адміністративно-правового статусу органів 

досудового розслідування Національної поліції. На основі аналізу юридичної літератури 

виокремлено особливості адміністративно-правового статусу органів досудового 

розслідування Національної поліції та його елементів. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/27.pdf 

29. Павликівський В. І. Історія розвитку норм кримінального 

законодавства з забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в 

Україні / В. І. Павликівський // Вісн. Кримінол. асоц. України. – 2017. - № 3. – С. 155-165. 

– Бп 17284-3 (17) На підставі історико-правового аналізу нормативно-правових актів 

здійснено дослідження розвитку та становлення законодавства у сфері кримінально-

правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів. 

Висвітлено еволюційний прогрес від прямої заборони до повного сприяння державою 

свободі слова та права громадянина на отримання, зберігання та поширення інформації. 

Показано недоліки існуючої моделі кримінально-правового забезпечення свободи слова та 

професійної діяльності і запропоновано шляхи їх усунення. 

30. Падалка О. А. Заходи забезпечення реалізації адміністративно-

правового статусу Національної поліції України // Наук. вісн. публіч. і приват. права : 

зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 133–138. – Бп18046-3(2017) 

Обґрунтовано, що для ефективного виконання Національною поліцією своїх завдань і 

функцій, здійснення належним чином наданих їй владних повноважень недостатньо лише 

прописати їх у нормативно-правовому акті, необхідно відповідно забезпечити реалізацію 

органом влади свого правового становища. На підставі аналізу наукових підходів до 

визначення понять ”забезпечення”, ”забезпечувати” й ”організація” запропоновано 

визначення понять ”забезпечення діяльності Національності поліції України” й 

”організаційне забезпечення діяльності Національної поліції”. Виокремлено основні 

напрями організаційного забезпечення діяльності зазначеного органу. Наголошено, що на 

сьогодні в Україні вже закладені основні організаційні засади діяльності Національної 

поліції та запроваджені відповідні забезпечувальні механізми. Головним завданням 

Національної поліції є забезпечення стабільної та ефективної роботи її органів шляхом 

повноцінного задоволення їх потреб в інформаційних, матеріально технічних, фінансових, 

кадрових та інших ресурсів. Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/28.pdf 
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31. Паламарчук К. В. Покарання за вчинення розбою за кримінальним 

правом України та іноземних держав: порівняльно-правова характеристика / К. В. 

Паламарчук // Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – 

Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 248–252. – Бп18046-2(2017) Розглянуто питання про покарання 

за вчинення розбою, визначене у ст. 187 Кримінального кодексу України. Здійснено 

порівняльно-правовий аналіз санкцій за вчинення зазначеного злочину за кримінальним 

законодавством іноземних держав з урахуванням позитивного та негативного  досвіду у 

процесі формулювання пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/49.pdf 

32. СБУ викрила багатомільйонні розкрадання в ”Укрзалізниці” : СБУ 

викрила корупційний механізм привласнення бюджетних коштів посадовцями 

низки комерційних структур та структурних підрозділів ”Укрзалізниці”, інформує 

прес-центр відомства // Юрид. вісн. України. — 2018. — 23 лют. – 1 берез. (№ 8). — С. 8. 

Зазначено, що правоохоронці виявили багатомільйонні зловживання під час закупівлі 

запасних частин до вантажних вагонів на загальну суму майже 400 млн. гривень. 

33. Сень І. З. Співвідношення понять загальне – спеціальне”: кримінальне 

право та формальна логіка / І. З. Сень // Наук. вісн. публік. і приват. права : зб. наук. пр. 

/ НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 253–258. – Бп18046-2(2017) 

Проаналізовано співвідношення загальної та спеціальної, а також кількох спеціальних 

кримінально-правових норм на основі законів, правил і прийомів формальної логіки, 

зокрема щодо відношень підпорядкування та супідрядності понять. Зазначено, що кілька 

спеціальних норм є видовими, які однаково входять до того самого роду – загальної 

норми; обсяг кількох спеціальних норм не збігається у жодній своїй частині, тому 

конкретне суспільно небезпечне діяння може кваліфікуватися тільки за однією із них, а не 

за обома одночасно; зміст кількох спеціальних норм може мати певні однакові ознаки чи 

ознаку, тому необхідно у кожному конкурентному випадку точно визначити ті істотні 

ознаки, за якими конкретне діяння підпадає під дію конкретної кримінально-правової 

норми. Обґрунтовано, що логічне вчення про поняття та відношення між ними має не 

тільки наукове, а й практичне значення для дослідження конкуренції кримінально-

правових норм, які претендують на застосування до одного випадку. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/50.pdf 

34. Синицька, Наталія. Не допоможуть ані броньовані двері, ані дорогі 

замки : як не стати жертвами квартирних злодіїв, розповіли на зустрічі із 

журналістами працівники правоохоронних органів / Наталія Синицька // Чернівці. — 

2018. — 1 берез. (№ 9). — С. 6. Подано інформацію про те, що в області працює 65 груп 

швидкого реагування, які працюють разом із патрульною поліцією, зі швидкістю 

реагування по місту – 3–4 хв, по області – 10 –15 хв. Висвітлено рекомендації заступника 

начальника управління Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області 

Микола Лазорко та начальника управління поліції охорони в Чернівецькі області Сергія 

Чеботаря щодо того, як уберегтися від крадіжок. 

35. Тарасенко О. С. Удосконалення взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами Національної поліції під час реалізації матеріалів оперативно-

розшукової діяльності щодо фігурантів злочинного об’єднання, які вчиняють 

незаконне поводження з вогнепальною зброєю / О. С. Тарасенко // Наук. вісн. публіч. і 

приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 191–198. – 

Бп18046-3(2017) Проаналізовано сутність і види історичних порушень вимог 

кримінального процесуального закону як підстави для скасування або зміни судового 

рішення в апеляційному та касаційному порядках. Досліджено судову практику визнання 

тих чи тих порушень вимог закону істотними та такими, що є підставою для скасування 

або зміни судового рішення. Перспективним напрямом розвитку науки кримінального 

процесуального права, удосконалення кримінального процесуального законодавства та 

практики його застосування визнано подальше розроблення системи істотних порушень 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/49.pdf
http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/50.pdf


вимог кримінального процесуального закону як підстави для скасування або зміни судового 

рішення. Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/39.pdf 

36. Терехов В. Ю. Правове регулювання участі громадськості у питаннях 

муніципальної безпеки через призму взаємодії з органами місцевого самоврядування 
/ В. Ю. Терехов // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки : [зб. наук. пр.].  — 

Херсон : ХДУ, 2017. – Вип. 4, т. 2. - С. 28-32. - Бп17659-4/2(2017) Досліджено поняття 

та особливості громадської участі у питаннях забезпечення муніципальної безпеки. 

Проаналізовано основні форми легітимного впливу членів територіальної громади на 

формування та реалізацію безпекової політики на місцях органами місцевого 

самоврядування. Зроблено висновок про необхідність подальших досліджень взаємодії 

громадськості з іншими спеціалізованими суб’єктами забезпечення місцевої безпеки з 

метою формування уявлення про комплексну стратегію публічної безпеки  Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/7.pdf 

37. Турчина О. С. Інститут пробації: теоретичні та практичні аспекти 

діяльності / О. С. Турчина // Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. 

права. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 259–263. – Бп18046-2(2017) Проаналізовано основні 

нормативно-правові акти, що регулюють діяльність пробації. Досліджено норми 

законодавства, присвячені пробації, та механізмам їх втілення у життя. Аргументовано 

пропозицію законодавчого закріплення четвертого виду пробації. Приділено увагу 

волонтерам пробації, які розпочинають свою роботу у сфері виправлення та реалізації 

засуджених.  Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/51.pdf 

38. У Нацполіції з’явиться новий підрозділ по боротьбі з оргзлочинністю : 

Національна поліція розпочинає відбір до нового підрозділу по боротьбі з 

організованими злочинними групами, повідомив глава Нацполіції Сергій Князів 
// Юрид. вісн. України. — 2018. — 16-22 лют. (№ 7). — С. 12. Зазначено, що департамент 

стратегічних розробок та аналізу займатиметься протидією суспільно небезпечним 

організованим групам та злочинним організаціям, зокрема кримінальним авторитетам, 

які мають вплив на суспільно важливі сфери життя. 

39. Фаринник В. І. Ознаки заходів забезпечення кримінального 

провадження та їх значення у концепції процесуального примусу / В. І. Фаринник 

// Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. –   

Вип. 2. – С. 264–269. – Бп18046-2(2017) Зазначено, що перелік заходів забезпечення 

кримінального провадження є закритим, оскільки Кримінальн-процесуальний кодекс 

(КПК) вичерпно визначає запобіжні заходи – у ч. 1 ст. 176 КПК України міститься їхній 

загальний перелік, що застосовується під час здійснення кримінального провадження в 

його ординарній процедурі, а диференційовані (особливі) порядки кримінального 

провадження передбачають можливість застосування спеціальних запобіжних заходів, 

які передбачено щодо неповнолітніх (ст. 492 КПК України) та у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 508 КПК 

України). Сформульовано визначення заходів забезпечення кримінального провадження. 

Доведено, що специфіка таких заходів визначається низкою взаємопов’язаних ознак. 

Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/52.pdf 

40. Фокін Я. Ф. Криміналістична характеристика особи, яка ухиляється від 

проходження військової строкової служби та мобілізації / Я. Ф. Фокін // Наук. вісн. 

публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 2 – С. 302–

306. – Бп18046-2(2017) Здійснено спробу визначення основних рис, притаманних 

злочинцю, який вчиняє злочин, передбачений статтями 335 та 336 Кримінального кодексу 

України. Приділено увагу криміналістичній характеристиці чотирьох груп ухильників від 

військового обов’язку. Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/60.pdf 

41. Харитонов С. О. Методологія наукового дослідження проблеми 

військових злочинів / С. О. Харитонов // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. 

науки : [зб. наук. пр.]. — Херсон : ХДУ, 2017. — Вип. 4, т. 2. С. 91-94. Бп17659-4/2(2017) 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/39.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/7.pdf
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Зауважено, що вивчення проблематики військових злочинів побудовано на відповідній 

системі шляхів та методів, сформованих в єдиний комплекс, що дозволяє вивчити та 

проаналізувати об’єкт дослідження. Дослідження слід здійснювати шляхом сходження 

від конкретних складів злочину до наукової розробки абстрактного поняття військового 

злочину з подільшим переходом від абстрактного до конкретного  Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/22.pdf 

42. Цифрові шахраї непідсудні без закону про криптовалюту : відсутність 

законодавчого регулювання обігу та майнінгу криптовалют на території країни веде до 

збільшення злочинів у цій сфері, заявив начальник департаменту кіберполіції 

Національної поліції України Сергій Демедюк // Юрид. вісн. України. — 2018. — 16-22 

лют. (№ 7). — С. 12. Зазначено, що причиною неможливості зупинити діяльність 

злочинців є невизначений статус криптовалюти. Запропоновано національному 

координаційному центру РНБО у сфері кібербезпеки розробити регламент, який визначає 

статус криптовалют і механізм їх обігу. 

43. Чорнозуб Л. В. Співпраця України та ЄС із запобігання та боротьби з 

нелегальною міграцією / Л. В. Чорнозуб // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. 

науки : [зб. наук. пр.]. — Херсон : ХДУ, 2017.- Вип. 4, т. 2. — С. 99-102. Бп17659-

4/2(2017) Розкрито особливості, основні напрями та правові механізми співробітництва 

України та Європейського Союзу з запобігання та боротьби з нелегальною міграцією на 

сучасному етапі. Зроблено висновок щодо посилення співробітництва України та ЄС у 

цьому напрямі на сучасному етапі. Така співпраця пов’язана  із вчиненням комплексу 

заходів, спрямованих на профілактику порушень міграційного законодавства на спільному 

кордоні України та держав-членів ЄС. Відзначено зацікавленість ЄС у поглибленні 

такого співробітництва з Україною   Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/24.pdf 

44. Шоптенко С. С. Компетенція правоохоронних органів у провадженнях 

за скаргами громадян / С. С. Шоптенко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: 

Юриспруденція: зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 27. – С. 33-37. – Бп 17425-27 Розкрито 

зміст та особливості компетенції правоохоронних органів у провадженнях за скаргами 

громадян. Визначено поняття та особливості компетенції правоохоронних органів. 

Проаналізовано повноваження учасників провадження з розгляду скарг громадян. Надано 

пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання компетенції 

правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/11.pdf 

45. Шоптенко С. С. Система правоохоронних органів України / С. С. 

Шоптенко // Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 

2017. – Вип. 3 – С. 150–155. – Бп18046-3(2017) Проаналізовано наукові джерела щодо  

норм чинного законодавства, які визначають систему правоохоронних органів. З’ясовано 

основні критерії, за якими будується досліджувана система. Визначено сучасну систему 

правоохоронних органів України на основі їх поділу на безпосередньо правоохоронні та 

органи, які реалізують окремі правоохоронні функції. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/31.pdf 

46. Ященко А. М. Зарубіжний досвід законодавчої регламентації заходів 

кримінально-правового характеру / Андрій Миколайович Ященко // Вісн. Кримінол. 

асоц. України. – 2017. - № 3. – С. 53-61. – Бп 17284-3 (17) Здійснено порівняльно-правовий 

аналіз законодавчої регламентації заходів кримінально-правового характеру як правових 

наслідків вчиненого злочину або кримінального проступку у кримінальному законодавстві 

України. Проаналізовано кримінальне законодавство Республіки Білорусь, Республіки 

Польща, Естонської Республіки, Республіки Молдова.  
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