
Бібліографічний список публікацій 

з фондів Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого з 

питань діяльності правоохоронних органів, актуальних проблем 

кримінального та кримінально-процесуального права. - 2018. – Вип. 4. 

1. Ахтирська Н. Особливості збору доказів на території інших держав у 

рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та їх 

оцінка / Н. М. Ахтирська // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту: Серія: Право. — Ужгород, 

2017. — Вип. 45, т. 2. — С. 89-94 . — Бп16060-45/2 Розглянуто питання міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження. Наголошено, що міжнародно-

правові акти та чинне законодавство передбачає надання правової допомоги шляхом 

збору доказів на території іншої держави, в тому числі із застосуванням законодавства  

держави, яка подає запит. На підставі аналізу практики внесено пропозиції щодо 

визначення уповноваженого органу, який визначає можливість застосування іноземного 

законодавства щодо способів збору доказів та їх оцінювання. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.45/part_2/23.pdf 

2. Баганець, Олексій. Революція Гідності: чотири роки потому / Олексій 

Баганець // Юрид. вісн. України. — 2018. — 2–8 берез. (№ 9). — С. 6-7. Зазначено, що 

перешкодою в більш активному розслідуванні подій на Майдані була відсутність 

необхідних першочергових матеріалів по кожному випадку умисних вбивств та 

заподіяння тілесних ушкоджень мітингувальникам. 

3. Баганець, Олексій. Революція Гідності: чотири роки потому : (ч. 2) / 

Олексій Баганець // Юрид. вісн. України. — 2018. — 9-22 берез. (№ 10/11). — С. 6-7. 

Проаналізовано причини відсутності бажаних результатів з розслідування злочинів, 

інкримінованих Віктору Януковичу і його найближчому оточенню, в тому числі і вчинених 

на Майдані Незалежності в Києві. 

4. Безпалий, Тарас. Обшуки по-новому : з 16 березня 2018 року вступили в 

силу зміни до КПК, які суттєво змінюють ”правила гри” для правоохоронців під час 

проведення обшуку / Тарас Безпалий // Юрид. газ. — 2018. — 3 квіт. (№ 14). — С. 29. 

5. Бондаренко В. А. Психологічна саморегуляція як засіб підвищення 

ефективності професійної діяльності поліцейських патрульної служби / В. А. 

Бондаренко, С. С. Єсімов, М. В. Ковалів // Вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія 

психол.: зб. наук. пр..- Львів, 2017. – Вип. 1.- С. 143-152. – Бп16475-1(2017) Розглянуто 

вплив психологічної саморегуляції на ефективність службової  діяльності  працівників 

патрульної  поліції. Визначено  вплив  політико-правових, економічних, соціальних і 

моральних чинників на ефективність професійної діяльності та способи підвищення 

ефективності унаслідок взаємодії зовнішніх,  внутрішньо організаційних  і  особистісних  

чинників,  провідну  роль серед яких відіграють організаційні причини, зумовлені впливом 

зовнішнього середовища. Проаналізовано взаємовплив систематизованих передумов і 

причин  соціологічного  та психологічного  характеру та  роль  методик  саморегуляції. 

Текст: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2017/19.pdf 

6. Брусенський, Олександр. Комунальні охоронці чи кишенькова армія? 
/ Олександр Брусенський // Демократ. Україна. — 2018. — 30 берез. (№ 13). — С. 9. 

Висвітлено процес створення на Потавщині комунальних охоронних підприємств із числа 

колишніх учасників АТО, котрі шукають роботу і перебувають на обліку в районних 

центрах зайнятості. 

7. Брязгунов, Юрій. Дорожня поліція: ”нащадок” ДАІ чи європейський 

вибір? / Юрій Брязгунов // Молодь України. — 2018. — 23 берез. (№ 8). — С. 10. 

Порівняно діяльність Національної поліції України та Державної автомобільної інспеції.  
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8. Вечерова Є. М. Багатомірність кримінального права: уточнення  деяких 

сутнісних характеристик як передумови щодо вивчення нормативності 

кримінального права / Є. М. Вечерова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. 

— Ужгород, 2017. – Вип. 46, т. 2. – С. 55-58. – Бп16060-46/2 Розглянуто сутність 

кримінального права . Стверджується, що кримінальне право – багатомірне явище, що не 

збігається за змістом із кримінальним законом, для з’ясування сутності якого доцільно 

використовувати такі характеристики (параметри), як структура, властивості та 

ознаки кримінального права, де структура та властивості уособлюють собою “дух” 

кримінального права, а ознаки – його “букву”. Доведено, що пріоритетне значення серед 

представлених характеристик кримінального права належить саме властивостям 

кримінального права, які покладені в основу його структури та ознак. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/13.pdf 

9. Вус, Роман. В основу підготовки військ покладено міжвидовий принцип 

: під час навчань відпрацьовується спільне застосування в бойових умовах 

підрозділів сухопутної, повітряної, морської компонент, інших військових 

формувань та правоохоронних органів / Роман Вус // Нар. армія. — 2018. — 12 квіт.  

(№ 15). — С. 12-13. Подано коментар начальника управління бойової підготовки 

Головного управління підготовки Збройних Сил України Олексія Тарана. Наголошено, 

зокрема, що на сьогоднішній день підготовка військ здійснюється  з обов’язковим 

урахуванням досвіду бойових дій, набутого під час проведення АТО. 

10. Гетманцев, Данило. Боротьба з лупою через усікновення голови : 

податкореформатори борються з неправильним виконанням закону шляхом 

виправлення закону, а не його виконавців. / Данило Гетманцев // Дзеркало тижня. — 

2018. — 14-20 квіт. (№ 14). — С. 9. Проаналізовано основні положення законопроекту 

№ 8151 про внесення змін до ст. 212 Кримінального кодексу України (КК України) щодо 

відповідальності за ухилення від сплати податків. Висловлено низку критичних зауважень 

та пропозицій. Текст: https://dt.ua/business/borotba-z-lupoyu-cherez-usiknovennya-golovi-

275077_.html 

11. Головкін О. Колабораціонізм в Україні: дискусійні аспекти / О. В. 

Головкін, І. Р. Сказко // Держава і право : зб. наук. пр. : Серія: Юрид. науки / Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2017. — Вип. 78. — С. 235-247 . — 

Бп14476-78 (юрид. науки) Досліджено питання щодо кримінально-правової 

відповідальності громадян України за добровільну співпрацю з окупантами. Наведено 

окремі законодавчі акти України, у тому числі – статті Кримінального кодексу України, 

що регламентують це питання. Розглянуто законодавство європейських країн, 

міжнародну нормотворчу практику стосовно відповідальності за співпрацю з 

окупантами. Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-78-

_2017_.pdf 

12. Горпинюк О. П. Сучасний стан наркозлочинності в Україні / О. П. 

Горпинюк // Актуал. пробл. вітчизнян. юриспруденції : наук. зб. / М-во освіти і науки 

України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.- Дніпро, 2017. - Вип. 4.- С. 140-144. – 

Бп17605-4(2017)  Проаналізовано сучасний стан наркозлочинності в Україні. Розглянуто 

рівень, структуру та динаміку наркозлочинів. Виявлено основні проблеми протидії 

наркозлочинності в Україні. 

13. Гулкевич В. Д. Нова європейська стратегія кримінально-правової 

охорони культурної спадщини / В. Д. Гулкевич // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: 

Право. — Ужгород, 2017. – Вип. 46, т. 2. – С. 58-62. – Бп16060-46/2 Розкрито 

кримінально-правові аспекти Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з 

культурними цінностями, яка була прийнята 05.05. 2017 р. Проаналізовано положення 

міжнародного договору, котрі передбачають криміналізацію посягань на культурну 

спадщину. Акцентовано увагу на розкритті змісту запропонованих різновидів злочинів 
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проти культурної спадщини. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/15.pdf 

14. Еременко, Виктория. ”Бьет – значит любит”? / Виктория Еременко 

// Одес. вісті. — 2018. — 28 лют. (№ 17). — С. 3. Розглянуто зміни до українського 

законодавства у сфері запобігання насильству в сім’ї, що набрали чинності з 1 січня   

2018 р., зокрема, зміни до Кримінального кодексу України. Роз’яснено поняття 

”ад’юзер”; висвітлено діяльність правоохоронних органів Одеської області у напрямі 

ознайомлення молоді з основами законодавства у сфері сімейного права. Текст: 

https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/03/06/bet-znachit-lyubit 

15. Задорожній, Володимир. Останні цвяхи в кришку домовини 

українського кримінального процесу / Володимир Задорожній // Юрид. вісн. України. 

— 2018. — 9-22 берез. (№ 10/11). — С. 22. Зазначено, що проведення розслідування 

злочинів неможливо ставити в повну залежність від стану роботи технічних засобів, 

комп’ютерних програм, які застосовуються в процесі проведення слідчих та 

процесуальних дій. 

16. Задорожній, Володимир. Останні цвяхи в кришку домовини 

українського кримінального процесу : на пересічного українського спостерігача 

«післямайданного» періоду чи не найбільший вплив мають кримінальні новини і 

взагалі все, що з цим суспільним явищем поєднано, — реформи правоохоронних 

органів, резонансні злочини, гучні затримання / Володимир Задорожній // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 2-8 берез. (№ 9). — С. 12-13. Зазначено, що вдосконалення 

кримінального процесуального законодавства, від якості якого залежить ефективність 

роботи правоохоронних органів, цілком залежить від волі законодавця. Наголошено, що 

важливим є ліквідація непотрібних вимог до форми процесуальних документів, зайвої 

деталізації клопотань слідчого, оскільки порушення незначних формальних вимог буде 

ставити під сумнів допустимість здобутих доказів. 

17. Здоровило, Тарас.   Поліцейська академія : Голова Нацполіції 

проінспектував новостворений навчальний заклад / Тарас Здоровило // Україна 

молода. - 2018. - 11 квіт. (№ 40). — С. 3. Зазначено, що керівництво Нацполіції 10 квітня 

проінспектувало навчальний процес в Академії патрульної поліції. Зазначено, що ВНЗ є 

першим навчальним закладом такого типу в Україні, який забезпечує підготовку 

поліцейських у кількох напрямках; зокрема, йдеться про організацію первинної 

професійної підготовки поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліції на посади 

поліцейських (інспекторів) патрульної поліції. У закладі використовують найбільш 

сучасні засоби навчання: мультимедійні проектори, екрани, сучасні комп’ютери і 

ноутбуки, планшети тощо. Вони дозволяють більш якісно розглядати найактуальнішi 

аспекти підготовки поліцейських. У свою чергу, голова Нацполіції Сергій Князєв 

наголосив, що навчання в Академії відбувається системно і за європейськими 

стандартами. Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3298/2006/122244/ 

18. Здоровило, Тарас.   Феміда ставить крапку : начальник Головного 

слідчого управління вважає, що лише за кількістю винесених судом вироків можна 

оцінювати роботу копів / Тарас Здоровило // Україна молода. - 2018. - 17 квіт. (№ 42). — 

С. 3. Йдеться про селекторну нараду за участі заступника керівника Національної 

поліції, начальника Головного слідчого управління Віталія Невгада, керівників 

територіальних підрозділів кримінальної поліції. Начальник ГСУ зазначив, що майже у 

1,5 тисячі кримінальних проваджень за різними причинами затягуються терміни 

прийняття рішення. Відтак слідчі підрозділи повинні переформувати свою роботу та 

повернутися до практики реального супроводу кримінальних проваджень до винесення 

судом вироку підозрюваній особі. Учасники наради обговорили низку проблемних питань із 

розслідування кримінальних проваджень у сфері протидії організованій злочинності. 

Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3300/2006/122408/. 
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19. Казанчук І. Д. Зміцнення взаємодії Національної поліції України та 

громадських інституцій на засадах партнерства – шлях до ефективної реалізації 

природоохоронної функції держави / І. Д. Казанчук // Актуал. пробл. вітчизнян. 

юриспруденції : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара.- Дніпро, 2017. - Вип. 4.- С. 65-69. – Бп17605-4(2017)  Розглянуто теоретичні 

аспекти реалізації принципу взаємодії Національної поліції України з населенням на 

засадах соціального партнерства. Подано правову характеристику форм взаємодії 

органів поліції із громадськістю у галузі охорони навколишнього природного середовища 

та забезпечення екологічної безпеки. Обгрунтовано авторські пропозиції щодо 

удосконалення партнерських відносин поліції і населення у процесі реалізації 

природоохоронної функції держави в контексті реформування МВС України за сучасних 

умов. 

20. Кісіль З. Р. До питання професійної підготовки працівників 

правоохоронних органів у сучасних умовах: міжнародний досвід / З. Р. Кісіль // Вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психол.: зб. наук. пр. – Львів, 2017. – Вип. 1.- С. 3-

12. – Бп16475-1(2017) Здійснено узагальнення проблемних питань концептуальних засад 

покращання діяльності правоохоронних органів і якості підготовки поліцейських нової  

генерації.  Зазначено,  що  цей  процес  може бути  успішним лише  тоді, коли наукова 

спільнота долучиться до осмислення усіх проблем, які є в системі МВС України, та 

напрацює рекомендації з їх усунення. Констатовано, що вивчення зарубіжного досвіду 

сприятиме вирішенню таких важливих питань,  як організація  підготовки  поліцейських,  

зміна вектора  державного управління  у  сфері  забезпечення  правопорядку  та  

законності,  захисту  прав і свобод людини та громадянина. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2017/4.pdf 

21. Ковальський, Віктор. Законність строків кримінального провадження : 

15 березня набули чинності зміни до КПК, так звані ”поправки Лозового”, щодо 

строків кримінального провадження, які значно ускладнять роботу правоохоронців 
/ Віктор Ковальський // Юрид. вісн. України. — 2018. — 9-22 берез. (№ 10/11). — С. 3. 
Зазначено, що у чинному Кримінальному процесуальному кодексі строки визначаються не 

лише як засіб доступу до правосуддя й розумна міра обмеження часу на ознайомлення 

сторони захисту з кримінальною справою, а як гарантія забезпечення доступу до 

правосуддя. 

22. Корупційна схема одеських митників : правоохоронці ліквідували 

корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє 

інспекторів і колишній співробітник відомства, повідомили в прокуратурі Одеської 

області // Юрид. вісн. України. — 2018. — 2–8 берез. (№ 9). — С. 8.  

23. Курманова, Тетяна. Невидимий ховрах: чому катування в поліції стали 

нормою / Тетяна Курманова // Дзеркало тижня. — 2018. — 14-20 квіт. (№ 14). — С. 12. 

Репрезентовано результати дослідження ”Неналежне поводження в діяльності 

Нацполіції України: прояви, поширеність, причини”, проведене Експертним центром з 

прав людини у співпраці з Управлінням забезпечення прав людини Нацполіції в рамках 

спільного проекту Європейського Союзу (ЄС) і Ради Європи (РЄ) ”Посилення 

імплементації європейських стандартів прав людини в Україні”. Проаналізовано офіційні 

дані, пов’язані з тортурами і жорстоким поводженням. На думку авторів дослідження, 

ключовою причиною існування катувань та жорстокого поводження в діяльності 

правоохоронців є безкарність через неналежну кваліфікацію катувань, відсутність 

ефективного механізму розслідування, застосування національними судами надзвичайно 

м’яких покарань або ж узагалі звільнення винних у катуваннях від відповідальності. 

Вказано також на прогалини у кримінальному законодавстві в частині кваліфікації 

фактів неналежного поводження. Зроблено висновок про необхідність посилення 

відповідальності за катування і зміни судової практики. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2017/4.pdf


https://dt.ua/SOCIUM/nevidimiy-hovrah-chomu-katuvannya-v-policiyi-stali-normoyu-

275106_.html 

24. Лефтеров В. Науково-методичні засади професійної підготовки 

поліцейської конфліктології / В. Лефтеров, Д. Яковлев // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. 

Тараса Шевченка: військ.-спец. науки. — Київ,  2017. —  Вип. 2 (37). — С. 12-15 . —  

Бп15229-2(37) Досліджено проблеми конфліктології в діяльності працівників поліції як 

складової поліцейської психології. Систематизовано науково-методичні засади та 

структурні складові науково-прикладної галузі та навчальної дисципліни ”Професійна 

поліцейська конфліктологія”, яку запропоновано включити у програму професійної 

підготовки працівників Національної поліції України. Текст: 

http://mil.univ.kiev.ua/files/238_1679375231.pdf 

25. Лиманська М. Особливості застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження до неповнолітніх / М. В. Лиманська // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту: Серія: Право. — Ужгород, 2017. — Вип. 45, т. 2. — С. 107-112 . — 

Бп16060-45/2 Узагальнено норми чинного Кримінального процесуального кодексу України  

щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження до неповнолітніх. 

Досліджено загальні правила вжиття вказаних заходів та особливості їх застосування 

до неповнолітніх осіб – учасників кримінального провадження. Окремо проаналізовано 

процесуальний порядок застосування запобіжних заходів до неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.45/part_2/27.pdf 

26. Лоскутова М. Окремі питання спеціалізації суддів у кримінальному 

провадженні / М. Лоскутова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту: Серія: Право. — Ужгород, 

2017. — Вип. 45, т. 2. — С. 113-118 . — Бп16060-45/2 Розглянуто окремі питання 

спеціалізації суддів у кримінальному провадженні. Проаналізовано практику національних 

судів щодо визначення складу суду без урахування спеціалізації для розгляду матеріалів 

кримінальних проваджень. Досліджено якість закону стосовно застосування спеціалізації 

у кримінальному провадженні. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.45/part_2/28.pdf 

27. Островський С. О. Поняття та елементи механізму взаємодії 

Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними силами 

України / С. О. Островський // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. — Ужгород, 

2017. – Вип. 46, т. 2. – С. 12-16. – Бп16060-46/2 Розкрито поняття механізму взаємодії 

Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними силами України. 

Визначено елементи досліджуваного механізму. Розкрито сутність елементів механізму 

взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними силами 

України. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/4.pdf 

28. Островський С. О. Поняття та зміст інформаційно-аналітичної 

діяльності як елемента інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії 

Національної гвардії України із правоохоронними органами та збройними силами 

України / С. О. Островський // Актуал. пробл. вітчизнян. юриспруденції : наук. зб. / М-во 

освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.- Дніпро, 2017. - Вип. 4. –    

С. 92-97. – Бп17605-4(2017)  Розкрито поняття та зміст інформаційно-аналітичної 

діяльності як елемента інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії Національної 

гвардії України із правоохоронними органами та Збройними силами України. 

29. Панченко С. О. Становлення інституту кримінальної відповідальності 

юридичних осіб в Україні (порівняльно-правовий аспект) / С. О. Панченко // Актуал. 

пробл. вітчизнян. юриспруденції : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. - Вип. 4. – С. 173-176. – Бп17605-4(2017)  

Висвітлено питання виникнення та становлення інституту кримінальної 

https://dt.ua/SOCIUM/nevidimiy-hovrah-chomu-katuvannya-v-policiyi-stali-normoyu-275106_.html
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відповідальності юридичних осіб в Україні, виокремлено його характерні риси. Зроблено 

порівняльний аналіз національної, англосаксонської та континентальної моделі. 

30. Погорецький М. А. Проблемні питання реалізації процесуального 

статусу потерпілого у кримінальному провадженні / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєв 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. — Ужгород, 2017. – Вип. 46, т. 2. – 

С. 118-124. – Бп16060-46/2 Проаналізовано положення чинного кримінального 

процесуального законодавства України, міжнародних правових актів, матеріалів 

правозастосовної  практики, результатів опитування потерпілих від кримінальних 

правопорушень. Розкрито проблемні питання реалізації процесуального статусу 

потерпілого у кримінальному провадженні. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/28.pdf 

31. Поліція випустить на дороги ”фантомні патрулі” : поліція впроваджує 

нові засоби для виявлення порушників на дорогах // Юрид. вісн. України. — 2018. — 

9-22 берез. (№ 10/11). — С. 12. Зазначено, що виявляти порушників швидкісного режиму 

будуть так звані ”фантомні патрулі”, на яких не буде розпізнавальних знаків поліції. 

32. Прокопюк Т. В. Стрес у професійній діяльності правоохоронців: до 

теорії дослідження / Т. В. Прокопюк // Вісн. Львів. держ. ун-ту внутр.. справ. Серія 

психол.: зб. наук. пр. – Львів, 2017. – Вип. 1.- С. 43-52. – Бп16475-1(2017) Розглянуто 

теорію дослідження професійного стресу працівників екстремальних професій, розкрито 

сучасні підходи до прогнозування можливих наслідків діяльності людини за умов впливу 

стрес-чинників підвищеної інтенсивності. Розкрито наукові підходи до вивчення 

проблеми стресу в контексті пошуку способів зниження рівня професійного стресу в 

працівників Національної поліції України. Проаналізовано фізіологічні, психологічні та 

поведінкові категорії виміру причин і ефектів професійного стресу. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2017/8.pdf 

33. Романишин О. Кримінально-правова характеристика суспільно 

небезпечних наслідків невиконання судового рішення / О. Р. Романишин // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту: Серія: Право. — Ужгород, 2017. — Вип. 45, т. 2. — С. 81-84 . — 

Бп16060-45/2 Досліджено питання кримінально-правової кваліфікації за умисне 

невиконання судового рішення, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом 

правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтере6сам 

юридичних осіб. З урахуванням аналізу судової практики визначено критерії щодо 

конкретизації оцінних суспільно-небезпечних наслідків умисного невиконання судового 

рішення у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Запропоновано 

визначення вказаного поняття для цілей кримінально-правової кваліфікації за ч. 3 ст. 382 

Кримінального кодексу України. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.45/part_2/21.pdf 

34. Селезньова О. М. Поняття “інформаційні правовідносини”: 

доктринально-правовий ракурс / О. М. Селезньова, Ж. П. Юсип // Наук. вісн. Ужгород. 

нац. ун-ту. Серія: Право. — Ужгород, 2017. – Вип. 46, т. 2. – С. 21-25. – Бп16060-46/2 

Проаналізовано наявність дефініцій поняття інформаційних правовідносин, 

сформульовано власне визначення “інформаційні правовідносини” здійснено загальну 

характеристику змісту інформаційних правовідносин. Зроблено акцент на визначенні 

інформації як об’єкта інформаційних правовідносин. Наведено докази того, що 

перспективним дослідженням у цій сфері є вироблення обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення правового регулювання інформаційних правовідносин. Текст. 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/6.pdf 

35. Семерак, О. С.”Підводні камені” змін до Кримінального 

процесуального кодексу України / О. С. Семерак // Ужгород. — 2018. — 31 берез. 

(№ 12). — С. 10. Професор кафедри кримінального права та процесу юридичного 
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факультету ДВНЗ ”УжНУ”, заслужений юрист України О. С. Семерак проаналізував 

зміни до Кримінального процесуального кодексу України (зокрема, так звана ”поправка 

Лозового”), які набрали чинності 16 березня 2018 року. Наголошено на проблемах, які 

можуть виникнути на практиці у зв’язку з цими змінами. 

36. Стартовал проект ”школьный офицер полиции” : проект … 

презентовали 3 апреля в Харьковской общеобразовательной школе № 10 
// Харьков. известия. — 2018. — 5 апр. (№ 40). — С. 3. Розкрито особливості 

впровадження у Харкові проекту ”Шкільний офіцер поліції”, ідея якого полягає у тому, 

що 12 спеціально навчених поліцейських будуть відвідувати всі загальноосвітні заклади 

міста. Передбачено, що за кожним шкільним офіцером закріплено 20 шкіл, де поліцейські 

будуть проводити тематичні заняття за різною тематикою – від дотримання правил 

дорожнього руху до поведінки в екстремальних ситуаціях. Зазначено, що з 2016 року цей 

проект працює у Києві, Одесі, Івано-Франківську та Львові. Текст: 

http://uaport.net/news/ua/t/1804/05/18447768 

37. Тітко І. Окремі питання реалізації права на оскарження судового 

рішення як форма захисту приватного інтересу в кримінальному процесі / І. А. Тітко 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту: Серія: Право. — Ужгород, 2017. — Вип. 45, т. 2. — 

С. 127-130 . — Бп16060-45/2 Викладено авторське бачення питання реалізації 

приватного інтересу під час оскарження судових рішень. Висловлено авторську позицію 

стосовно наявних проблем. Запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.45/part_2/31.pdf 

38. Трапезнікова, Дар’я. ”Навіть тут є життя та жарти крізь сльози” : які 

шанси на звільнення мають довічно ув’язнені українці / Дар’я Трапезнікова // День. — 

2018. — 13-14 квіт. (№ 65-66). — С. 19. Розглянуто проблему застосування покарання у 

вигляді довічного позбавлення волі згідно з Кримінальним кодексом України (КК України). 

Акцентовано увагу на підготовленому до другого читання у Верховній Раді України (ВР 
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http://www.aif.ua/politic/ukraine/ne_beri_ne_davay_kak_ukraina_boretsya_s_korrupciey 
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С.  Харитонов // Наук. вісн. Ужгород. Нац. . ун-ту: Серія: Право. — Ужгород, 2017. — 

Вип. 45, т. 2. — С. 85-88 . — Бп16060-45/2 Проаналізовано специфіку протиправності 
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військових злочинів зокрема. Розглянутий вплив способу на суспільну небезпечність 
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