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1. Аббасова А. М. Международное уголовное право как отрасль 

права / А. М. Аббасова // Держава і право Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр.  

/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2017. – 

Вип. 75. – С. 337-348. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-75(юрид. 

науки) Розглянуто міжнародне кримінальне право як галузь права. Наведено 

різні визначення міжнародного кримінального права. Викладено різні погляди 

на поняття міжнародного кримінального права, визначено загальну мету 

міжнародного кримінального права, його  особливості як галузі права. Текст: 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf 

2. Алексєйчук В. Планування судової діяльності в 

кримінальному провадженні (проблеми криміналістичного 

забезпечення) / В. І. Алексєйчук // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції ”Концепція розвитку правової держави в Україні” : 

м. Київ, 13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : Тавр. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 128-131. —  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А785198 Розглянуто процес пізнання події у кримінальному 

провадженні, який триває до моменту винесення остаточного рішення. 

Наголошено, що якість будь-якого пізнання  значною мірою залежить від 

правильного обрання та застосування системи методів, способів і прийомів 

його здійснення. Науковою розробкою засобів пізнання події злочину 

займається криміналістика, яка формулює свої рекомендації на підставі 

вивчення та узагальнення практики здійснення кримінального провадження 

та досвіду його суб’єктів. У той же час, з моменту відокремлення 

криміналістики у самостійну галузь знань і до сьогодення основними 

суб’єктами, на забезпечення діяльності яких спрямовані такі наукові 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf


продукти, є слідчий, спеціаліст, експерт та інші суб’єкти, що  залучаються 

до процесу досудового розслідування. Зазвичай, суб’єкти  судового 

провадження та їхня діяльність необґрунтовано залишаються поза увагою 

криміналістів. В умовах змагального кримінального процесу суб’єктами 

судової діяльності виступають не лише суд, а й сторони обвинувачення та 

захисту, які активно беруть участь в організації судового слідства, 

Визначено специфічні рисі планування судової діяльності, якими, зокрема, є 

виражена етапність. Наголошено, що з  метою оптимізації процесів 

організації та планування судової діяльності актуальним напрямом розвитку 

криміналістики є розробка системи криміналістичних методик судового 

розгляду у кримінальному провадженні.  Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf 

3. Андрушко О. В. Юридичний та фактичний зміст 

«невиконання обов’язків» владними суб’єктами кримінального процесу 

/ О. В. Андрушко  //  Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки : зб. наук. пр. – 

Запоріжжя, 2017. - № 2. – С. 132-141. – Шифр зберігання в Бібліотеці      

Бп16343-2(2017) Розглянуто окремі теоретичні, законодавчі та практичні 

питання юридичного та фактичного змісту «невиконання обов’язків». 

Узагальнено, що юридичний зміст «невиконання» виражається у 

законодавчих приписах, що характеризують цю категорію як 

правопорушення у кримінальному процесі. Охарактеризовано його 

об’єктивну сторону, а фактичний зміст виражається у певній поведінці 

суб’єктів процесу. 

4. Андрушко А. В. Кримінологічна характеристика захоплення 

заручників / А. В. Андрушко // Часопис Київ. ун-ту права. - 2017. - № 4. — 

С. 213-218. Мета статті – на підставі аналізу офіційних статистичних 

даних та доступної емпіричної бази (матеріалів 24-х кримінальних 

проваджень) надати кримінологічну характеристику захоплення заручників. 

Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=213 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=213


5. Ахмедов В. А. Класифікація злочинів проти правосуддя за 

суб’єктним критерієм: критичний аналіз / В. А. Ахмедов // Часопис Київ. 

ун-ту права. - 2017. - № 4. — С. 218-221.  Досліджено суб’єкт злочинів проти 

правосуддя  як класифікаційний критерій та вивчено можливості побудови 

єдиної науково обгрунтованої системи злочинів проти правосуддя саме за 

ознакою суб’єкта таких злочинів. Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=218 

6. Бабін Б. Стандарти Ради Європи стосовно охорони прав 

внутрішньо переміщених осіб / Б. В. Бабін // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції ”Концепція розвитку правової держави в 

Україні” : м. Київ, 13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : Тавр. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 165-168. —  Шифр зберігання в 

Бібліотеці : А785198. Розглянуто питання, яке виникло у правовому житті 

України після початку міждержавного конфлікту в Криму та на Сході 

країни, щодо ролі правоохоронних органів у сфері захисту прав, забезпечення 

статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і реалізації відповідних 

інтересів держави та суспільства. Зазначено, що незважаючи на наявність 

сформованого (станом на початок ХХІ ст.) відповідного міжнародного 

правового інституту ВПО, що серед іншого має відображення на рівні актів 

ООН та права Ради Європи й у практиці ЄСПЛ,– не тільки національне 

законодавство України, але й вітчизняна правова наука та освіта 

практично не приділяли уваги цій проблематиці до 2014 р. Зосереджено 

увагу на кроках розвитку національної правничої доктрини стосовно ВПО. 

Розглянуто міжнародні правові акти, що регулюють сферу, пов’язану із 

ВПО. Констатовано неналежний рівень імплементації духу та букви 

міжнародних стандартів з прав ВПО в національному законодавстві, 

зокрема щодо компетенції правоохоронних органів та процесуальних 

відносин. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=218
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


7. Базов О. В. Поняття та генезис міжнародного кримінального 

правосуддя / О. В. Базов // Юрид. Україна. - 2017. - № 5/6. — С. 75-83. 

Досліджено поняття та генезис міжнародного кримінального правосуддя. 

Проаналізовано визначення цього поняття у вузькому і широкому значенні. 

8. Базов Олександр. Деякі питання щодо визначення злочину 

агресії в міжнародному кримінальному праві / Олександр Базов // Публіч. 

право. - 2018. - № 1. — С. 123-133. Проаналізовано особливості визначення 

злочину агресії в Римському статуті та юрисдикцію Міжнародного 

кримінального суду стосовно цього злочину. 

9. Байрачна Т. О. Принципи здійснення контролю за діяльністю 

Національної гвардії України: поняття та класифікація / Т. О. Байрачна 

// Держава і право Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр.  / Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2017. – Вип. 75. – С. 188-197. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-75(юрид. науки) Проаналізовано 

сучасні підходи до розуміння змісту поняття «принципи контролю». 

Сформульовано поняття принципів здійснення контролю за діяльністю 

Національної гвардії України, запропоновано їх перелік та класифікацію. 

Наголошено на необхідності неухильного дотримання принципів здійснення 

контролю за діяльністю Національної гвардії України, адже якість 

контрольної  діяльності визначатиме ефективність виконання покладених 

на Національну гвардію України завдань та функцій із захисту та охорони 

життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, забезпечення публічної 

безпеки, трансформації Національної гвардії України як правоохоронного 

органу до міжнародних та європейських стандартів правоохоронної 

діяльності. Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-

vipusk-75-_2017_.pdf 

10. Бакутін Є. І. Напрями вдосконалення законодавчого 

регулювання використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в 

діяльності Національної поліції України / Є. І. Бакутін // Держава і право   

Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр.  / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf


НАН України. – Київ, 2017. – Вип. 77. - С. 307-320. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14476-77( юрид. науки) Висвітлено проблему правової 

регламентації використання у правоохоронній діяльності безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА). Зазначено, що на сьогодні джерел, які б містили 

повну та систематизовану інформацію щодо БПЛА у поліції немає. 

Проаналізовано основні положення підготовленого Державіаслужбою 

проекту «Концепції положення та процедур із забезпечення безпеки польотів 

повітряних суден авіації загального призначення, спортивних, аматорських 

та БПЛА». Текст: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhbW38J3bAhXGOSwKHVvrBeUQFggmMAA&

url=http%3A%2F%2Flibrary.cibs.ubs.edu.ua%2FCGI-

BIN%2Firbis64r_12%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DB

N%3DPER_PRINT%26P21DBN%3DPER%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%

26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3

D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3

D%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BE%25D

0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25

B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%25

86%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%25

80%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=AOvVaw0D

mO-vGi_l0Wx9TUNhDeoT 

11. Беньківський В. О. Загальна характеристика некаузальних 

зв’язків у кримінальному праві /В. О. Беніківський // Держава і право  

Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр.  / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України.– Київ, 2017. – Вип. 77. - С. 253-262. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14476-77(юрид. науки) Розглянуто проблематику 

некаузальних (непричинних) зв’язків у кримінальному праві в аспекті їх 

юридичного (кримінально-правового) значення. Зазначено, що некаузальні 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhbW38J3bAhXGOSwKHVvrBeUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.cibs.ubs.edu.ua%2FCGI-BIN%2Firbis64r_12%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DPER_PRINT%26P21DBN%3DPER%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3D%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=AOvVaw0DmO-vGi_l0Wx9TUNhDeoT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhbW38J3bAhXGOSwKHVvrBeUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.cibs.ubs.edu.ua%2FCGI-BIN%2Firbis64r_12%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DPER_PRINT%26P21DBN%3DPER%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3D%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=AOvVaw0DmO-vGi_l0Wx9TUNhDeoT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhbW38J3bAhXGOSwKHVvrBeUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.cibs.ubs.edu.ua%2FCGI-BIN%2Firbis64r_12%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DPER_PRINT%26P21DBN%3DPER%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3D%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=AOvVaw0DmO-vGi_l0Wx9TUNhDeoT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhbW38J3bAhXGOSwKHVvrBeUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.cibs.ubs.edu.ua%2FCGI-BIN%2Firbis64r_12%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DPER_PRINT%26P21DBN%3DPER%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3D%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=AOvVaw0DmO-vGi_l0Wx9TUNhDeoT
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прояви (некаузальні зв’язки) мають правову, нормативну та кримінально-

правову інтерпретацію. 

12. Богатирьов І. Г. Насильство в сім’ї як правопорушення прав 

та законних інтересів людини, громадянина України / І. Г. Богатирьов, О. 

В. Сачко // Право і суспільство. - 2017. - № 6. — С. 156-160.  Розглянуто 

причини насильства в сім’ї згідно з кримінологією. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/28.pdf 

13. Богінський О. В. Роль і місце кримінальної розвідки в 

сучасних моделях стримування злочинності / О. В. Богінський // Право і 

Безпека. - 2017. - № 4. — С. 12. Проаналізовано найбільш поширені у світі 

моделі стримування злочинності, визначено роль і місце кримінальної 

розвідки в їх системі. Проведено порівняльний аналіз таких моделей 

стримування злочинності: стандартної, нульової толерантності, 

проблемно-орієнтованої, небезпечних зон, на основі розвідувальних даних, 

прогностичної. Визначено головні етапи кримінальної розвідки. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33695 

14. Бояров В. І. Використання спеціальних знань під час 

розслідування кримінальних проваджень про кримінально-карні прояви 

екстремізму / В. І. Бояров // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки. : зб. 

наук. пр.  – Запоріжжя, 2017. - № 2. – С. 141-148. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16343-2(2017) Досліджено питання використання слідством 

спеціальних знань під час розслідування екстремістської діяльності: 

залучення спеціалістів у процесі проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій, а також підготовка матеріалів, призначення та проведення судових 

експертиз. Розглянуто типові ситуації, коли слідчий отримує 

консультативну допомогу спеціалістів. Наведено перелік судових експертиз, 

які є традиційними для зазначеної категорії справ. Розглянуто деякі 

особливості проведення судово-медичної, судово-психологічної та 

лінгвістичної експертиз. Обгрунтовано тезу про залежність ефективності 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/28.pdf
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33695


розслідування справ про екстремізм від активного використання слідством 

спеціальних знань. 

15. Вакарюк Людмила. Поняття та сутність правового режиму 

/ Людмила Вакарюк // Публіч. право. - 2018. - № 1. — С. 223-229.  

Розглянуто загальні та спеціальні ознаки правового режиму. 

16. Вінцук В. В. Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї 

оперативними підрозділами Національної поліції України / В. В. Вінцук, 

В. Ю. Цебинога // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 73-76. Проаналізовано 

сучасний стан незаконного обігу вогнепальної зброї в Україні. Визначено 

ключові питання, мету та завдання діяльності з протидії оперативними 

підрозділами Національної поліції України незаконному обігу зброї. 

Охарактеризовано основні проблеми, з якими стикаються працівники 

оперативних підрозділів під час отримання оперативно-розшукової 

інформації та проведення оперативно-розшукових заходів щодо зхапобігання 

незаконному обігу зброї. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33716 

17. Власенко Д. В. Сучасні проблеми реформування 

Національної поліції України / Д. В. Власенко // Приват. та публіч. право. - 

2017. - № 3. — С. 148-152. Розглянуто сучасні проблеми реформування 

правоохоронних органів в Україні. 

18. Войтович Я. В. Проведення допиту під час розслідування 

порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд / Я. В. 

Войтович // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 232-243. 

Розглянуто особливості проведення допитів різних учасників кримінального 

провадження під час розслідування злочинів, передбачених статтею 275 

Кримінального кодексу України. Висвітлено зміст предмета допиту 

очевидців, свідків, потерпілого, підозрюваного. Текст: 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/3-6.pdf 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33716
http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/3-6.pdf


19. Воробей П. А. Принципи дії закону про кримінальну 

відповідальність / П. А. Воробей // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. - 2018. -     

№ 1. — С. 75-86. Проаналізовано принципи дії закону про кримінальну 

відповідальність крізь призму теорії та практики. Увагу акцентовано на 

тих принципах, які безпосередньо стосуються кримінально-правового 

регулювання. Досліджено також принципи загального спрямування. Текст: 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/2-1.pdf 

20. Герасименко О. А. Судово-психологічна експертиза стосовно 

неповнолітніх за кримінальними справами / О. А. Герасименко, Т. В. 

Савкіна // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 76-82. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33720 

21. Гіренко С. П. Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: 

особистісні та соціально-психологічні чинники / С. П. Гіренко, С. О. 

Ларіонов, П. В. Макаренко // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 168-174. 

Проаналізовано результати емпіричного дослідження чинників навчальної 

успішності курсантів різної статі, які навчаються на випускному курсі 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Виділено 

симптомокомплекси особистісних особливостей, що відрізняють курсантів 

з різними рівнями навчальної успішності. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=3373 

22. Головко Б. Ю. Сутність і зміст етапу закінчення досудового 

розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності 

прокурора / Б. Ю. Головко // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 82-88. 

Установлено, що сутність етапу закінчення досудового розслідування 

полягає у врегульованій КПК України діяльності учасників кримінального 

провадження, яка має значення для подальшого його перебігу внаслідок 

ухвалення підсумкового рішення, а зміст утворюється комплексом 

процесуальних дій організаційно-комунікативного характеру. Запропоновано 

виділити у структурі нагляду прокурора за додержанням законів під час 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/2-1.pdf
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33720
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=3373


проведення досудового розслідування окремий напрям – процесуальне 

керівництво прокурором закінченням досудового розслідування.  

23. Гончар А. Г. Принципи та стадії фінансування і матеріально-

технічного забезпечення Національної поліції України / А. Г. Гончар 

// Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 265-276. Визначено  

принципи державного управління підрозділами Національної поліції України у 

сфері їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 

Класифіковано принципи фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності цього органу. Розглянуто стадії фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України. Текст: 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-3.pdf 

24. Гончарова Г. О. Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ 

МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки / Г. О. Гончарова 

// Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 175-181. Презентовано результати 

емпіричного дослідження системи ставлень курсантів жіночої статі, що 

навчаються у ВНЗ МВС. Для дослідження використано методику колірного 

тесту ставлень на матеріалі 73-х понять, що позначають важливі для 

курсантів об’єкти та явища соціально-професійного оточення. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33739 

25. Горбачова О. В. Психологічні аспекти забезпечення публічної 

безпеки і порядку Національною поліцією України / О. В. Горбачова 

// Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 181-187. Окреслено проблемні питання 

змістового наповнення концепту «публічна безпека і порядок», визначено 

його складові, фактори впливу й форми реалізації. Розкрито ключові 

психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку, зокрема 

Національною поліцією України як провідним суб’єктом такої діяльності. 

Акцентовано два напрями досліджень у цій сфері: психологія безпеки у 

системі ”людина – середовище існування” та психологія суб’єктів 

забезпечення публічної безпеки і порядку. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33740 
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http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33739
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33740


26. Греченко В. А. Злочинність в УСРР та протидія їй у першій 

половині 1930-х років / В. А. Греченко, А. М. Клочко // Право і Безпека. - 

2017. - № 4. — С. 88-94. Розглянуто причини й основні прояви злочинності в 

Українській СРР у першій половині 1930-х років. Основну увагу приділено 

сутності каральної політики радянської держави, спробам влади 

протидіяти злочинності й ролі міліції в цьому процесі. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33724 

27. Греченко В. А. Характеристика основних рис особистості 

працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної 

реконструкції / В. А. Греченко,  Я. С. Посохова // Право і Безпека. - 2017. - 

№ 4. — С. 142-147. Проаналізовано основні аспекти психології працівника 

міліції в Українській СРР у 1920-х роках. Основну увагу приділено чинникам, 

які впливали на формування особистості працівника міліції, зокрема подіям 

збройної боротьби Української революції 1917–1921 рр., соціальному 

походженню працівників, їх загальноосвітньому та політичному рівню, 

впливу національної психології, соціально-економічним умовам нової 

економічної політики. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33734 

28. Гуйван П. Д. Темпоральні та сутнісні ознаки правової 

визначеності як критерії справедливого судочинства / П. Д. Гуйван 

// Альм. міжнар. права. - 2017. - Вип. 18. — С. 11-22. Проаналізовано 

європейську та українську практику застосування принципу правової 

визначеності. Вивчено прояви цього явища у процесі правотворення та 

правозастосування. Вказано на численні випадки неправильного тлумачення 

правозастосовними органами цього принципу. Розглянуто практику, що 

стосується обґрунтованості та визначеності судових рішень. Підкреслено 

незаконність судового застосування актів, які не мають чинності, до 

відносин, що регулюються, або не були належним чином оприлюднені. Текст: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33724
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bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/amp_2017_18_4.pdf 

29. Данильченко Ю. Б. Кримінологічний аналіз рівня та 

динаміки терористичних актів в Україні / Ю. Б. Данильченко // Право і 

Безпека. - 2017. - № 4. — С. 95-99. Надано опис і пояснення показників рівня 

та динаміки поширення терористичних актів в Україні протягом 2010–2016 

рр. Акцентовано на збереженні високого рівня терактів протягом останніх 

чотирьох років і наявності несприятливих тенденцій у їх відтворенні. 

Проаналізовано проблеми статистичного обліку терористичних актів, 

пов’язані з недоліками правових засад антитерористичної діяльності, 

відомчими маніпуляціями зі статистичною інформацією та іншими 

чинниками. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33725 

30. Державотворення та правотворення в контексті 

євроінтеграції : матеріали доп., виступів і повідомл. учасників III Всеукр. 

круглого столу, 8 груд. 2017 р., [м. Львів] / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 

Львів : БОНА, 2017. — 264 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А782676  Зі 

змісту: Особливості профілактики адміністративних правопорушень 

органами національної поліції під час підготовки та проведення футбольних 

матчів / О. С. Данчул, М. П. Баранська. – С. 50–56; Зміст поняття 

безпечного середовища життєдіяльності населення в діяльності 

національної поліції / Я. М. Когут, Д. І. Сергенюк. – С. 94–96; 

Співробітництво України та європейського офісу поліції: правовий аспект 

/ В. В. Медведик.– С. 126–130; Теоретико-правові аспекти справедливості в 

діяльності органів внутрішніх справ / Н. В. Федіна. – С. 217–220; Проблеми 

правоохоронної діяльності в контексті глобалізаційних процесів / Р. Я. Шай. 

– С. 239–241.  

31. Документи Консультативної ради європейських суддів 

/ Council of Europe ; [упоряд. А. О. Кавакін]. — Офіц. вид. — Вид. 2-ге, 

допов. — Київ : Ін Юре, 2017. — 813 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці 
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:  Б354845 Офіційне видання документів Консультативної ради 

європейських суддів містить Велику хартію суддів та дев’ятнадцять 

Висновків (2001–2016 роки), які надають розгорнутий опис стандартів Ради 

Європи стосовно функціонування та устрою судової влади, характеру 

відносин судової гілки влади з іншими гілками влади, адвокатами, 

прокурорами та суспільством у цілому.  

32. Єрмолаєва-Задорожня С. В. Детермінанти перешкоджання 

службовій діяльності працівників правоохоронних органів / С. В. 

Єрмолаєва-Задорожня // Часопис Київ. ун-ту права. - 2017. - № 4. — С. 237-

242. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=237 

33. Жупанова О. О. Теоретичні та прикладні питання здійснення 

судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні / О. О. 

Жупанова, О. О. Юхно // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 100-105. 

Розглянуто наукові та прикладні питання здійснення судового контролю 

через процесуальну діяльність слідчого судді щодо забезпечення прав, свобод 

і законних інтересів у кримінальному провадженні його учасників. 

Проаналізовано чинне законодавство та його недосконалість, понятійний 

апарат і наукові позиції з досліджених питань. Проаналізовано і 

співвіднесено прокурорський та судовий контроль, висвітлено особливості 

судового контролю, що здійснює слідчий суддя. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33726 

34. Золотарьова Наталія Іванівна. Адміністративна діяльність 

правоохоронних органів з охорони навколишнього природного 

середовища / Н. І. Золотарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. 

ун-т. — Київ : НТУ, 2017. — 382 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А782681 Розглянуто питання адміністративно-правового регулювання 

діяльності правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, об'єкти впливу адміністративної діяльності цих 

органів. Показано місце і роль адміністративної діяльності в механізмі 

адміністративно-правового регулювання відносин з охорони довкілля. 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=237
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Здійснено аналіз форм і методів адміністративної діяльності як складової 

відносин охорони навколишнього природного середовища. 

35. Калюжна С. В. Тактико-психологічні особливості проведення 

допиту малолітніх та неповнолітніх осіб / С. В. Калюжна // Приват. та 

публіч. право. - 2017. - № 3. — С. 143-147. Розглянуто тактичні прийоми, що 

використовуються під час проведення допиту малолітніх та неповнолітніх 

осіб згідно законодавства. 

36. Кисель А. Особенности уголовного законодательства 

Украины касательно ответственности за торговлю людьми / А. С. Кисель 

// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Концепція 

розвитку правової держави в Україні” : м. Київ, 13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. 

і повідомл.]. — Київ : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 136-

139. —  Шифр зберігання в Бібліотеці: А785198 Розкрито питання 

підвищеного інтересу вчених до проблеми торгівлі  людьми, актуальність 

якої зумовлена швидкими темпами розповсюдженням такого злочину. 

Розглянуто окремі нормативно-правові акти України, зокрема, нові статті 

Кримінального кодексу України, присвячені проблемі торгівлі людьми.  

Зазначено, що Україна стала третьою державою в Європі (разом із 

Німеччиною та Бельгією), яка визнала торгівлю людьми важким злочином. 

Подано аналіз визначення поняття ”торгівля людьми”. Визначено недоліки 

Кримінального кодексу України в частині закріпленні відповідальності за цей 

злочин. Зроблено висновок щодо необхідних заходів, які треба вжити з 

метою підвищення ефективності кримінально-правової протидії торгівлі 

людьми. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf 

37. Клименко І. В. Система психологічного забезпечення 

професійної підготовки поліцейських: зміст і складові / І. В. Клименко 

// Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 17-23. Психологічне забезпечення 

процесу професійної підготовки поліцейських розглянуто як систему 

діяльності психологів, що забезпечує майбутнім поліцейським можливість 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


адекватно оцінювати та співвідносити власні індивідуально-типологічні 

особливості з вимогами професії, компетентно вирішувати освітні й 

професійні завдання. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33696 

38. Клочко І. О. Органи прокуратури України в системі суб’єктів 

протидії корупції / І. О. Клочко // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 47-52. 

Розглянуто місце органів прокуратури України в системі інших суб’єктів 

протидії корупції. Визначено систему суб’єктів протидії корупції, 

досліджено особливості функціонального й організаційного становища 

органів прокуратури в системі інших суб’єктів протидії корупції. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33707 

39. Коваленко Анатолій. Яка Генеральна прокуратура потрібна 

Україні?: довіра громадян до одного з фундаментальних правоохоронних 

органів знаходиться на безпрецедентно низькому рівні — 10 % / Анатолій 

Коваленко // Дзеркало тижня. - 2018. - 21 квіт. (№ 15). — С. 2. Йдеться, 

зокрема, про органи, які здійснюють контроль за прокурорською діяльністю 

в Україні: Генеральна інспекція і Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія. 

Текст: https://dt.ua/internal/yaka-generalna-prokuratura-potribna-ukrayini-

275817_.html 

40. Колодчин Д. В. Визначення застави як альтернативи 

триманню під вартою у випадках, передбачених частиною 5 статті 176 

Кримінального процесуального кодексу України: за матеріалами судової 

практики / Д. В. Колодчин // Право і суспільство. - 2017. - № 6. — С. 181-

187. Розглянуто окремі питання застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/32.pdf 

41. Копотун Ігор Миколайович. Правові та організаційні основи 

запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними 

угрупованнями в Україні / І. М. Копотун, М. М. Рудик ; [за заг. ред. І. М. 

Копотуна]. — Дніпро : Середняк Т. К., 2016. — 237 с. – Шифр зберігання в 
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Бібліотеці:  Б355282 Монографія присвячена дослідженню шляхів 

запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними 

угрупованнями в Україні. Обґрунтовано пропозиції щодо подальшого 

удосконалення законодавства та правозастосовної діяльності. 

42. Копча В. В. Поліція Польської Республіки: нормативний та 

організаційний аспекти / В. В. Копча // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — 

С. 106-111. Досліджено питання нормативного регулювання та специфіку 

організації поліцейських сил Польщі, проаналізовано Закон про поліцію 1990 

р. та інші нормативні акти в цій сфері. Зроблено висновок, що основною 

причиною реформування поліції Польщі було зобов’язання стосовно 

стандартів і цінностей поліцейської діяльності Європейського Союзу, вступ 

до якого був стратегічною метою держави. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33727 

43. Користін, Олександр Євгенійович. Протидія відмиванню 

коштів: кримінологічні, кримінально-правові, кримінально-

процесуальні та криміналістичні засади в Україні / О. Є. Користін, Ю. М. 

Павлютін ; Держ. НДІ МВС України, Всеукр. асоц. науковців та  фахівців  у 

сфері  операт.-розшук.  діяльності. — Одеса, 2017. — 353 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А783493 На основі теоретичного аналізу, світових 

стандартів, а також узагальнених матеріалів практичної діяльності 

правоохоронних органів, комплексно розкрито основні напрями у сфері 

протидії відмиванню коштів. Акцентовано увагу як на проблемах 

законодавчого забезпечення зазначеної сфери суспільних відносин, так і 

практичній  реалізації чинних норм у сфері кримінального та кримінально-

процесуальною права. 

44. Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти протидії : 

[наук. доп.] / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; [за 

заг. ред. В. М. Гаращука]. — Харків, 2016. — 119 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А782693 Зібрано  наукові доповіді, які стали результатом 

дослідження науковців з таких питань, як: правове регулювання 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33727


проходження служби та відповідальності публічних службовців, корупційні 

ризики в системі органів державної влади, правозастосування у сфері 

запобігання корупції, сутність та шляхи подолання конфлікту інтересів. 

45. Криворучко В. Належність та допустимість доказів у 

кримінальному процесі / В. О. Криворучко // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції ”Концепція розвитку правової держави в 

Україні” : м. Київ, 13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ, 2017. 

— С. 146-149. — Шифр зберігання в Бібліотеці: А785198 

Охарактеризовано поняття ”належність доказів” і ”допустимість 

доказів”.  Наведено перелік умов, за якими докази вважаються належними 

та допустимими. Розглянуто умови, за яких не може бути використаний 

недопустимий доказ. Зроблено висновок, що належність та допустимість є 

невід’ємними елементами характеристики доказів, тому доказування у 

кримінальній справі може здійснюватися тільки належними та 

допустимими доказами. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf 

46. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 12—

13 жовт. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін. ; редкол.: В. 

Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. — Харків, 2017. — 557, [1] с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А783516  Зі змісту: Виклики «нової злочинності» 

та проблеми кримінального права в умовах глобалізації / Ю. В. Баулін. – 

С. 25–28; Тіньова економіка як об’єкт кримінології / В. І. Шакун. – С. 37–41; 

Питання реформування кримінальної юстиції України / О. М. Бандурка. – 

С  41–46; Організаційно-правові засади протидії тероризму в Україні / Ю. Б. 

Данильченко. – С. 69–73; Глокалізація у сфері кримінально-правового 

регулювання / М. В. Карчевський. – С. 105–108; Кримінально-правова охорона 

кібернетичної безпеки в умовах глобалізації / В. А. Мисливий. – С.122–126; 

Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку прав і свобод людини в 

Україні в умовах глобалізації / О. В. Козаченко. – С.130–133; Міжнародні 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


стандарти криміналізації організованої злочинної діяльності / А. А. Вознюк. 

– С. 239–242; Забезпечення національної безпеки України від кримінальних 

загроз в умовах глобалізації / Д. М. Прокоф’єва-Янчиленко. – С. 278–281; 

Питання кримінальної відповідальності за вчинення терористичних актів, їх 

відмежування від суміжних складів злочинів / Ю. Г. Севрук. – С. 281–284; 

Кримінально-правове забезпечення захисту інформації в умовах глобалізації: 

окремі шляхи удосконалення / О. С. Уфімцева. – С. 324–327; Кримінально-

правова політика України в умовах глобалізації / К. В. Юртаєва. – С. 343–

345; Кримінально-правове забезпечення відповідальності за вчинення 

військових злочинів / М. І. Карпенко. – С. 345–349; Інформаційна безека 

держави як предмет злочинного посягання в сучасних умовах розбудови 

інформаційного суспільства в Україні / О. В. Плетньов. – С. 393–396.    

47. Кудар К. В. Особливості професійного здоров’я 

правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових 

умовах / К. В. Кудар // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 192-199. 

Охарактеризовано психологічні особливості професійного здоров’я 

працівників Національної гвардії України, які виконували службові завдання в 

умовах антитерористичної операції. Виявлено непатологічне реагування 

правоохоронців на стрес-фактори нетипових умов службової діяльності. 

Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33742 

48. Кумановський М. Характеристка деяких обставин, що 

виключають злочинність діяння / Михайло Кумановський, А. Кузьмін 

// Публіч. право. - 2018. - № 1. — С. 38-44. Розглянуто поняття необхідної 

оборони та крайньої необхідності за кримінальним законодавством України. 

49. Куц, Віталій Миколайович. Юридична особа як об’єкт 

застосування кримінально-правових заходів / В. М. Куц, В. С. Сотніченко 

; Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 

2017. — 249 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А783447  Досліджено 

питання визнання юридичної особи об’єктом застосування кримінально-

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33742


правових заходів. Продемонстровано дві моделі можливого вирішення 

зазначеної проблеми: визнання юридичної особи об’єктом кримінальної 

відповідальності або об’єктом застосування інших засобів кримінально-

правового реагування. 

50. Liber Amicorum : до 55-річчя О. Л. Копиленка / [Є. Р. Бершеда 

та ін.] ; за ред. О. О. Гріненко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — 

Київ ; Одеса : Фенікс, 2016. —  615 с., [1] арк. портр. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А783472 Зі змісту: Щодо проблеми методології дослідження 

адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України / А. Є 

Шневченко. – С. 561–572; З історії боротьби спецслужб Російської імперії з 

визвольним рухом в Україні (XIX – початок XX ст.) / О. Н. Ярмиш. – С. 600–

615. 

51. Легенька М. М. Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї 

та можливості його використання в Україні / М. М. Легенька // Право і 

Безпека. - 2017. - № 4. — С. 111-116. Обґрунтовано актуальність вивчення 

та врахування в нормотворчій діяльності міжнародних стандартів 

протидії домашньому насильству. Проаналізовано модельне законодавство 

ООН про домашнє насильство та перспективи впровадження його норм у 

вітчизняну практику. Узагальнено досвід законодавчого забезпечення 

боротьби з домашнім насильством у країнах Європи з точки зору 

можливостей його використання в Україні. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33728 

52. Лемеха Ростислав Ігорович. Тяжкі наслідки як наскрізне 

кримінально-правове поняття  / Р. І. Лемеха. — Львів : Растр-7, 2017. — 

178 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А782689 На підставі комплексного 

дослідження тяжких наслідків як наскрізного кримінально-правового 

поняття з’ясовано стан теоретичної розробки поняття тяжких наслідків. 

Проаналізовано історичні засади регламентації відповідальності за злочини, 

ознакою яких є спричинення тяжких наслідків. Досліджено досвід 

регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складів 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33728


яких є тяжкі наслідки, у кримінальному законодавстві окремих зарубіжних 

держав. Висвітлено трактування поняття тяжких наслідків у сучасному 

кримінальному праві України, досліджено поняття тяжких наслідків щодо 

окремих складів злочинів. Виявлено та запропоновано вирішення спірних 

питань кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є тяжкі наслідки. 

Оцінено обґрунтованість установлення видів і розмірів покарання за такі 

злочини. 

53. Литвин В. В. Формування та розвиток професійної 

компетентності патрульного поліцейського / В. В. Литвин // Наук. вісн. 

Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 277-288. Розглянуто складові 

професійної компетентності патрульного поліцейського. Окреслено основні 

шляхи формування патрульного  як професіонала. Охарактеризовано заходи 

з виявлення факторів, які сповільнюють професійний розвиток 

поліцейського. Проаналізовано особистісно-індивідуальні й управлінські 

якості, пізнавальні та психолого-педагогічні компетенції. Обґрунтовано 

ефективність комплексної методики психологічного забезпечення процесу 

формування професійно компетентних працівників системи органів 

Національної поліції. Зʼясовано стадії становлення професійної 

компетентності працівника підрозділів патрульної поліції. Сформульовано 

комплекс вимог до професійної компетентності та професіоналізму 

поліцейських. Текст: http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-

2018/ukr/4-4.pdf 

54. Литвинов О. Злочинність в контексті національних 

безпекових орієнтирів / Олексій Литвинов // Публіч. право. - 2018. - № 1. — 

С. 9-16. Проаналізовано основні підходи до формулювання понять 

”кримінологічна безпека” та ”забезпечення кримінологічної безпеки” через 

призму і в контексті національних безпекових орієтирів. 

55. Ліховіцький, Ярослав Олександрович. Злочини, що 

вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби 

України: кримінологічна характеристика та запобігання / Я. О. 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-4.pdf
http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-4.pdf


Ліховіцький; М-во освіти і науки України, Держ. НДІ МВС України. — Київ ; 

Луцьк : Іванюк В. П., 2017. — 582 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:   А782696 З’ясовано зміст діяльності персоналу органів та 

установ виконання покарань України як об’єкта запобігання злочинам, що 

вчиняються цією категорією осіб. Встановлено найбільш суттєві проблеми, 

які пов’язані з функціонуванням зазначеного об’єкта, та розроблено науково 

обґрунтовані шляхи їх вирішення на доктринальному, нормативно-правовому 

та практичному (правозастосовному) рівнях. 

56. Логачев М. Г. Правові та психологічні аспекти застосування 

вогнепальної зброї персоналом поліції / М. Г. Логачев // Право і Безпека. - 

2017. - № 4. — С. 199-204. Розглянуто питання застосування поліцією 

табельної вогнепальної зброї. Проаналізовано стрес-фактори професійної 

діяльності поліції, які безпосередньо впливають на травматизацію та 

загибель особового складу. Установлено кореляційну залежність між рівнем 

злочинності у країні та кількістю вбитих поліцією злочинців. Детально 

проаналізовано вогневий двобій між поліцейськими та злочинцями. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33743 

57. Логвиненко М. І. Адміністративно-правове регулювання 

забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції 

України / М. І. Логвиненко, Т. В. Стрюкова // Право і суспільство. - 2017. - 

№ 6, ч. 2. — С. 106-110. Щодо проблеми посилення правового забезпечення 

механізму гарантування особистої безпеки поліцейських як одного із 

життєво важливих питань, що стоять перед керівними органами 

Національної поліції України та перед Міністерством внутрішніх справ 

зокрема. 

58. Макґакін Дж. Сучасний в’язничний менеджмент : [посібник] 

/ Дж. Макґакін ; адаптація тексту до укр. специфіки А. Галай, Д. Ягунов. — 

Київ : К. І. С. : Рада Європи, 2017. — 137 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: В73892 Цей посібник ґрунтується на досвіді й апробованих 

практиках, розроблених у пенітенціарних системах окремих держав - членів 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33743


Ради Європи. У ньому міститься низка методів і процедур управління 

в'язницями на території Європи, які було відібрано та адаптовано для 

використання керівним персоналом української пенітенціарної системи: 

начальників в'язниць, їхніх заступників, помічників і членів управлінських 

команд у в'язницях. 

59. Маравська К. І. До питання нормативності поведінки 

курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними 

умовами навчання / К. І. Маравська // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — 

С. 205-210. Досліджено питання нормативності поведінки курсантів вищих 

навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання. 

Проаналізовано нормативно-правову документацію, що регламентує процес 

підготовки курсантів у Харківському національному університеті 

внутрішніх справ. Визначено конкретні прояви ненормативної поведінки 

курсантів і проведено аналіз статистично-звітної інформації щодо таких 

проявів. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33744 

60. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Сучасна наукова дискусія: питання юриспруденції” : м. Запоріжжя, 20-21 

жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідм.]. — Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2017. — 

103 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А785197 Зі змісту: Проблеми 

реалізації Національною поліцією України функцій з профілактики 

правопорушень / В. І. Фелик. – С. 60-64; Криміналістичні проблеми 

використання досліджень на поліграфі в кримінальному провадженні в 

Україні / В. І. Алєксєйчук. – С. 79-85; Проблеми застосування накладення 

грошового стягнення в кримінальному провадженні / І. І. Присяжнюк. – 

С  95-99. 

61. Меры пресечения в уголовном процессе по законодательству 

Украины, Республики Армения,  Республики  Беларусь,  Республики  

Казахстан  и  Республики   Молдова:  сб.   науч.   тр.   (рос.   мовою).   –   

Киев, 2018. – 198 с.  - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б355649 Розглянуто 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33744


запобіжні заходи в кримінальному процесі за законодавством України, 

Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та 

Республіки Молдова. Текст: http://napu.com.ua/book/Nauch_trud_m.pdf 

62. Миколенко В. А. Роль інтеграційних процесів у 

конституційній модернізації європейських правоохоронних систем / В. А. 

Миколенко // Держава і право. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр. / Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.  — Київ, 2017. – Вип. 75. 

– С.124-133. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-75(юрид. науки) 

Досліджено специфічні особливості впливу інтеграційних процесів на 

конституційну модернізацію національних правоохоронних систем 

європейських держав. Наголошено, що рекомендаційна форма впливу 

інтеграційних правових процесів є найбільш юридично виправданою для 

здійснення конституційної модернізації національної правоохоронної 

системи за сучасних умов європейської міждержавної інтеграції, оскільки 

дозволяє врахувати корисний досвід національного правового розвитку, 

провести якісний порівняльно-правовий аналіз та обрати оптимальні шляхи 

подальшої конституційної модернізації організації та діяльності 

правоохоронних органів. Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-

yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf 

63. Мирошникова М. Критерії та показники сформованості 

естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України / 

Маріанна Мирошникова // Молодь і ринок. - 2018. - № 3. — С. 167-173. 

Теоретично обгрунтовано критерії та показники сформованості 

естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції. Наголошено, 

що успішне вирішення завдань естетичної освіти і виховання курсантів 

вищих навчальних закладів МВС України є можливим лише за умови 

глибокого усвідомлення особливостей та існуючого стану сформованості 

естетичної культури як особистісного духовно-функціонального утворення, 

яке визначає ставлення до естетичних цінностей, забезпечує повноцінне 

http://napu.com.ua/book/Nauch_trud_m.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf


освоєння та використання на практиці. Текст: 

http://mr.dspu.edu.ua/publications/2018/3_158_2018.pdf#page=168 

64. Мислива О. О. Імплементація міжнародних стандартів щодо 

застосування зброї у законодавство України / О. О. Мислива // Альм. 

міжнар. права. - 2017. - Вип. 18. — С. 30-37. Зіставлено вітчизняні та 

міжнародно-правові норми, які регламентують застосування зброї 

поліцейськими, запропоновано усунути деякі розбіжності і неузгодженості, 

які нині існують у системі нормативно-правового механізму застосування 

зброї в Україні. Текст: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_18_6 

65. Михальчишин Ю.  Українські спецслужби. Перемоги і 

поразки останнього століття : [бесіда з експертом із питань безпеки, 

співробітником СБУ в 2014–2016 роках Юрієм Михальчишиним] / Юрій 

Михальчишин // Універсум. - 2018. - № 1/2. — С. 37-38. Обговорено історію 

становлення українських спецслужб. Текст: 

http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-

stol-ttya  

66. Мозоль С. А. Загальна характеристика та види об’єктів 

кримінологічної безпеки / С. А. Мозоль // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — 

С. 117-122. Наведено загальну характеристику та види об’єктів 

кримінологічної безпеки. Підкреслено, що кримінологічна безпека як одна зі 

складових громадської безпеки є одним з обов’язкових атрибутів, що 

забезпечують нормальне функціонування  демократичної держави. 

Визначено зміст і сутність громадської безпеки. Указано подвійну роль 

кримінологічної безпеки в системі громадської безпеки. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33729 

67. Озерський, Ігор Володимирович. Кримінально-правова 

характеристика марок акцизного податку, контрольних марок і 

голографічних захисних елементів як предметів злочинів у сфері 

господарської діяльності / І. В. Озерський, І. О. Бердиченко ; Київ. ін-т 

бізнесу та технологій. — Київ : Копі-центр, 2017. — 201 с. – Шифр 

http://mr.dspu.edu.ua/publications/2018/3_158_2018.pdf#page=168
http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_18_6
http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-stol-ttya
http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-stol-ttya
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33729


зберігання в Бібліотеці:  Б355200 Здійснено кримінально-правовий аналіз 

окремих предметів суспільно небезпечних діянь у сфері господарської 

діяльності, зокрема марок акцизного податку, контрольних марок і 

голографічних захисних елементів. Ґрунтуючись на наукових узагальненнях 

вчених-правознавців, запропоновано власне бачення вирішення низки складних 

дискусійних у теорії кримінально-правової доктрини питань стосовно 

окремих предметів суспільно небезпечних діянь у сфері господарської 

діяльності. 

68. Орлов Ю. Кримінологічні засади встановлення історичної 

правди як напряму перехідного правосуддя в Україні / Юрій Орлов 

// Публіч. право. - 2018. - № 1. — С. 24-31. Розглянуто основні криміногенні 

ризики та умови кримінологічної ефективності діяльності щодо 

встановлення історичної правди як елементу перехідного правосуддя в 

Україні. 

69. Особливості    процесуального    доказування    у    

кримінальних    провадженнях    про  злочини,  вчинені  на  тимчасово  

окупованих  територіях:   матеріали  II  Круглого  столу (3 листоп. 2017 

року). – Київ.- 2018. – 124 с. -  Шифр зберігання в Бібліотеці: Б355650 Зі 

змісту: Деякі питання щодо формування доказової бази у кримінальному 

провадженні в злочинах, вчинених на тимчасово окупованих територіях та в 

зоні проведення АТО / В. М. Беднарська.  – С. 11-14; Особливості 

процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, 

вчинені на тимчасово окупованих територіях / В. М. Бондаренко. – С. 14-20;  

Окремі питання оцінки доказів у кримінальних провадженнях про злочини, 

вчинені на тимчасово окупованих територіях, об’єктом яких є основи 

національної безпеки України / О. В. Зиков. – С.38-41; Особливості збирання 

доказів у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, 

учинених в районі проведення АТО  / Є. В. Калінін. – С. 41-5 Прокурорам в 

районі проведення АТО: особливості кваліфікації збройних конфліктів та 

інших ситуацій насильства відповідно до норм міжнародного гуманітарного 



права / О. О. Карпенко. – С. 51-55;  Особливості збирання доказів у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, учинених в 

районі проведення антитерористичної операції / І. В. Яковенко. – С. 114-117; 

Актуальні питання застосування кримінального процесуального 

законодавства в районі проведення антитерористичної операції / В. М. 

Янко. – С. 121-123. Текст: 

http://napu.com.ua/materialy/Osobluvosti_procesualnogo_dokazuvania.pdf 

70. Островський С. О. Особливості організації взаємодії 

Національної  Гвардії України зі Збройними силами України / С. О. 

Островський // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. 

акад.”. — Івано-Франківськ, 2017. — Вип. 3 (18). – С. 81-84. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-3(18). Визначено, що організація 

взаємодії Національної гвардії зі Збройними силами України повинна  мати  

завчасний  характер,  тому  що  будь  яка взаємодія потребує глибоких 

розрахунків, вибірковості застосування засобів відповідно до тієї чи іншої 

ситуації, необхідності комплексного виконання завдань, що стоять  перед  

підрозділами  для  реалізації  єдиної  мети.  Організація  будь  якої  взаємодії  

потребує  тренувань  щодо   виконання   поставлених   комплексних   завдань   

шляхом   наближення   командно-штабних   навчань   до   реальної  

життєвої  ситуації.  Організація  взаємодії  Національної гвардії зі 

Збройними силами України також повинна зосереджуватися на статусі 

керівника. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/21.pdf 

71. Паришкура В. В. Правове регулювання юридичної 

відповідальності судді в Україні та державах – членах Європейського 

Союзу: теоретичні та практичні аспекти / В. В. Паришкура ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Гельветика, 2017. — 

202 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:   А782679 Досліджено особливості 

притягнення судді в Україні та окремих державах - членах Європейського 

Союзу до різних видів юридичної відповідальності. Здійснено аналіз та 

класифікацію юридичної відповідальності судді держав - членів 

http://napu.com.ua/materialy/Osobluvosti_procesualnogo_dokazuvania.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/21.pdf


Європейського Союзу залежно від різних критеріїв. Визначено поняття та 

значення юридичної відповідальності судді у правовій системі України. 

Виокремлено основні передумови, які негативно впливають на ефективність 

притягнення судді до юридичної відповідальності в Україні. 

72. Пашиєва А. С. Інформаційне забезпечення 

криміналістичного дослідження метальної холодної зброї / А. С. Пашиєва 

// Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 303-311. 

Проаналізовано методичні й організаційні аспекти, пов’язані із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій для підвищення 

результативності криміналістичного дослідження холодної зброї та 

ефективності використання отриманих результатів під час розслідування і 

розкриття злочинів. Визначено роль інформаційного забезпечення в процесі 

проведення експертизи холодної зброї, окреслено основні тенденції його 

розвитку. Текст: http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-

2018/ukr/4-6.pdf 

73. Політико-правові реформи та становлення громадянського 

суспільства в Україні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Херсон, 6-7 

жовт. 2017 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2017. – 112 с. -  Шифр 

зберігання у Бібліотеці: А785202 Зі змісту: Злочинні посягання на 

інформацію з обмеженим доступом: прогалина в законодавстві та проблеми 

розслідування / О. В. Курман. – С. 78-81; Відшкодування шкоди, завданної 

злочином: деякі кримінально-процесуальні аспекти / Т. О. Леонова. – С.82-87. 

74. Пономарьов С. П. Служба безпеки України в секторі безпеки 

і оборони України / С. П. Пономарьов // Право і Безпека. - 2018. - № 4. — 

С. 127-131. Увагу приділено одному з основних суб’єктів забезпечення 

безпеки і оборони України – Службі безпеки України. Охарактеризовано 

основні завдання та повноваження цього правоохоронного органу 

спеціального призначення. Наголошено на необхідності реформування 

Служби безпеки України та викладено поставлені в державі завдання у 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-6.pdf
http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-6.pdf


сфері безпеки. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33731 

75. Пошелюжна Х. В двух словах / Христина Пошелюжна // Укр. 

юрист. - 2018. - № 3. — С. 16-17. Розглянуто, які слогани використовують 

державні органи у сфері правосуддя і правоохоронної діяльності задля 

кращої візуалізації своєї місії та цілей. 

76. Правотворов О. П. Генезис розвитку заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб у вітчизняному законодавстві 

/ О. П. Правотворов // Держава і право. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр.          

/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.– Київ, 2017. – Вип. 

77. - С. 280-294. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-77 (юрид. науки)  

Розглянуто історію формування інституту заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб за законодавством України через призму 

основних концепцій сутності юридичної особи як суб’єкта права. Зазначено, 

що кримінально-правова система України заснована на принципах 

індивідуальності кримінальної відповідальності. В законодавстві України 

запроваджено інститут заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб, відповідно до якого юридична особа не визнається 

суб’єктом злочину. 

77. Протидія корупційним та іншим правопорушенням у 

військових формуваннях України : матеріали круглого столу : 19 верес. 

2017 р. / Генерал. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2017. — 106 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б355394   Збірник містить тези доповідей, в яких висвітлено 

питання запобігання корупційним діянням, а також реагування на їх 

вчинення в адміністративному та кримінально-правовому порядку. 

Проаналізовано окремі аспекти психологічного підходу до перевірки 

доброчесності, питання кадрового менеджменту у запобіганні корупційним 

ризикам у секторі безпеки та оборони України. 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33731


78. Професійна  етика  судового  процесу:   матеріали  круглого  

столу  (24  листоп.  2017 року). – Київ. - 2018. – 92 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б355651 Зі змісту:  Професійна етика суддів, прокурорів і 

адвокатів / Ю. Іваніна. – С. 34-38; Етика професійних учасників 

судочинства: реальний прояв та напрями розвитку / В. Кравчук. – С. 46-50; 

Вимоги до професійної етики суддів, прокурорів і адвокатів у судовому 

кримінальному провадженні / Н. Топчий, С. Тищенко. – С.  69-74;  Взаємодія з 

органами судової влади / А. Чернобай, С. Скрипка. – С. 80-85. Текст: 

http://napu.com.ua/materialy/Materialy_etuka.pdf 

79. Процесуальне керівництво негласними слідчими 

(розшуковими) діями : наук.-практ. посіб. / [Ю. Г. Севрук та ін.] ; за заг. ред. 

Ю. Г. Севрука, А. В. Столітнього; Генерал. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2017. — 280 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А783449 Розкрито загальні засади застосування негласних 

слідчих (розшукових) дій. Зокрема, висвітлено поняття, підстави і 

процесуальний порядок проведення такого різновиду слідчих (розшукових) 

дій, а також коло суб’єктів, уповноважених на їхню організацію та 

здійснення. Визначено місце негласних слідчих (розшукових) дій у 

кримінальному процесі  та охарактеризовано їх види. 

80. Регіональний науково-практичний круглий стіл ”Актуальні 

проблеми реалізації положень Закону України ”Про запобігання 

корупції” : [тези доп.] : 1-2 груд. 2017 р., м. Запоріжжя / [за заг. ред. Т. О. 

Коломоєць ; уклад. П. С.Лютіков]. — Запоріжжя, 2017. — 215 с.  Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А782698 Зі змісту: Особливості корупції в освітній 

галузі / К. С. Арутюнова. – С. 143–16; Суддівська корупція як наслідок 

владного тиску на суди і суддів / Л. М. Бєлкін С. 16–19; Аналіз норм 

міжнародного та українського законодавства щодо протидії корупції 

шляхом декларування майна державних чиновників / А. В. Боровик. – С. 20–

23; Оптимізація взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні як 

http://napu.com.ua/materialy/Materialy_etuka.pdf


передумова протидії корупції: теоретико-правові аспекти / А. М. Ващенко. – 

С. 23–26; Щодо питання про вдосконалення правового регулювання 

запобігання корупції у виборчому процесі / О. О. Галус. – С. 33–36; Окремі 

аспекти кримінологічного аналізу корупційних правопорушень / С. С. Єсімов. 

– С.58–60; Корупційні злочини та їх негативні кримінально-правові наслідки / 

В. О. Іващенко. – С. 69–72; Вдосконалення національного антикорупційного 

законодавства: європейський досвід та його значення для України  / Л. П. 

Коваленко, І. С. Тарасов. – С. 89–9; Недосконалість інформаційного 

законодавства як чинник, що сприяє корупції в інформаційній сфері / Л. П. 

Коваленко, Б. В. Коваленко. – С. 95–97; Антикорупційна модель організації 

вітчизняних судів та правоохоронних органів в умовах розбудови відкритого 

суспільства: юридико-позитивістський підхід / О. Л. Макаренков. – С.130–

133; Проблеми обмеження майнових прав державних службовців відповідно 

до Закону України «Про запобігання корупції» / Ю. В. Оришич. – С.146–148; 

Проблеми положень кримінального законодавства, що регламентують 

корупційні злочини / В. С. Чуприна. – С. 201–203. 

81. Рєзнік О. М. Рівні та напрями діяльності правоохоронних 

органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави / О. М. 

Рєзнік // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 136-141. Обґрунтовано 

наявність двох напрямів діяльності правоохоронних органів у сфері 

забезпечення фінансово-економічної безпеки держави – стратегічного і 

тактичного. З’ясовано, що поряд із напрямами важливе значення мають 

також рівні їх діяльності. У зв’язку з цим обґрунтовано існування трьох 

рівнів діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансово-

економічної безпеки держави – міжнародного, загальнодержавного та 

регіонального. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33733 

82. Саковський А. А. Сучасні моделі організації оперативно-

розшукового документування в діяльності органів поліції Республіки 

Казахстан і Республіки Білорусь / А. А. Саковський // Наук. вісн. Нац. акад. 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33733


внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 337-350. Висвітлено аспекти оперативно-

розшукового документування в діяльності органів поліції Республіки 

Казахстан і Республіки Білорусь, зокрема специфіку його законодавчого 

врегулювання. Текст: http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-

2018/ukr/5-1.pdf  

83. Світличний О. Про деякі проблеми удосконалення 

господарського процесуального законодавства / Олександр Світличний, В. 

Сулім // Публіч. право. - 2018. - № 1. — С. 196-202. Розглянуто окремі 

аспекти, пов’язані із проблемними питаннями нового Господарського 

процесуального кодексу та шляхи удосконалення господарського 

процесуального законодавства. 

84. Сизоненко А. С. Актуальні проблеми призначення та 

проведення позапланових ревізій за зверненням органів досудового 

розслідування / А. С. Сизоненко, О. М. Брисковська // Наук. вісн. Нац. акад. 

внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 135-146. Висвітлено проблемні аспекти 

призначення та проведення позапланових ревізій у межах кримінального 

провадження. Обґрунтовано нагальність зазначених проблем, окреслено 

шляхи їх вирішення в нормотворчій і практичній діяльності. Текст: 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/2-6.pdf 

85. Соціально-політичні проблеми сучасності: III Всеукр. наук. 

конф. студентів і молодих вчених: тези доп. – Дніпро, 2018. – 104 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А785490  Зі змісту: Корупція та методи боротьби 

з нею: зарубіжний досвід / С. В. Базільчук. – С. 25-27. 

86. Спеціальне кримінальне провадження в Україні : наук.-практ. 

посіб. / [О. В. Баулін та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Севрука,  А. В. Столітнього; 

Генер. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2017. 

— 267 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:   А782671 Висвітлено теоретичні 

та практичні питання здійснення спеціального (заочного, in absentia) 

кримінального провадження. Розкрито призначення і міжнародні 

стандарти такого провадження, визначено особливості спеціального 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/5-1.pdf
http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/5-1.pdf
http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/2-6.pdf


досудового розслідування і спеціального судового провадження та специфіку 

виконання судових рішень, ухвалених за наслідками спеціального судового 

провадження. 

87. Степашко О. П. Основні вектори антикорупційної політики в 

США / О. П. Степашко // Держава і право. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр.   

/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.. — Київ, 2017. – 

Вип. 75. – С. 327-337. -  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-75(юрид. 

науки) Комплексно досліджено питання боротьби з корупційними проявами. 

Наведено ключові вектори спрямованості державницької політики у 

антикорупційній сфері, зокрема положення ключових нормативних актів 

правового регулювання та спеціалізованих органів боротьби з корупцією 

Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-

_2017_.pdf 

88. Судовий допит : навч.-практ. посіб. / [І. В. Вернидубов та ін. ; за 

заг. ред. І. І. Присяжнюка] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. —   

173 с.-  Шифр зберігання в Бібліотеці: А780968 Розглянуто процесуальні та 

тактичні аспекти допиту учасників кримінального провадження у суді. 

Запропоновано методику підготовки до прямого та перехресного допитів і 

техніку формулювання запитань, що використовуються з метою отримання 

показань. Визначено алгоритм застосування окремих тактичних прийомів 

при здійсненні допитів цього виду. 

89. Сюравчик В. Г. Запобігання дорожньо-транспортним 

правопорушенням у контексті реформування Національної поліції 

України та законодавчих новацій у сфері безпеки дорожнього руху / В. Г. 

Сюравчик // Наук. вісн. Нац. акад.  внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 158-172. 

Розглянуто актуальні питання кримінологічної характеристики. 

Проаналізовано специфіку заходів запобігання дорожньо-транспортним 

правопорушенням. Обґрунтовано пропозиції щодо реформування 

Національної поліції України та законодавства у сфері безпеки дорожнього 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf


руху. Текст: http://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/ua/vipusk-1-

2018/zakonodavche-regul-1/1153-1-2018-ukr-8.html  

90. Ткаченко Н. М. Міжнародний досвід експертного 

забезпечення кримінального провадження / Н. М. Ткаченко // Актуальні 

питання судової експертизи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 

присвяч. 15-річчю створення Дніпропетр. НДІ суд. експертиз 14 – 15 черв. 

2017 р. / М-во юстиції України, Дніпропетр. НДІ суд. експертиз ; [редкол.: Д. 

Ю. Порошин (голова) та ін.]. — Дніпро, 2017. — С. 6–14. – Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А781009 Висвітлено окремі аспекти експертного забезпечення 

кримінального провадження в країнах Західної Європи (Німеччині,  Франції, 

Великобританії ), США, Грузії. 

91. Турлова Юлія Анатоліївна. Кримінально-правовий вплив на 

екологічну злочинність / Ю. А. Турлова ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. — 155 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А782694 Висвітлено теоретичні та практичні питання 

кримінально-правового впливу на екологічну злочинність. Розглянуто 

складові елементи такого впливу, зокрема криміналізацію та легалізацію 

екологічних посягань, запропоновано авторський варіант системи 

екологічних злочинів. Із використанням порівняльного методу вивчено 

зарубіжний досвід кримінально-правової охорони довкілля країн 

Європейського союзу. 

92. Тюн Василь Миколайович. Адміністративно-правові засади 

наглядової діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони 

природи / В. М. Тюн ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2017. —     

231 с. – Шифр зберігання в Бібілотеці:  А782690 Коло питань, що 

викладаються в монографії, побудоване таким чином, щоб дати цілісне 

уявлення про інститут нагляду правоохоронних органів у сфері охорони 

природи та його особливості. Висвітлено зміст, сутність, різновиди, 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/ua/vipusk-1-2018/zakonodavche-regul-1/1153-1-2018-ukr-8.html
http://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/ua/vipusk-1-2018/zakonodavche-regul-1/1153-1-2018-ukr-8.html


специфіку та проблеми, пов’язані із забезпеченням і здійсненням державного 

нагляду у сфері охорони природи. 

93. Філіппов С. О. Кримінологічне значення показника ”ціна 

транскордонної злочинності” / С. О. Філіппов // Часопис Київ. ун-ту права. 

- 2017. - № 4. — С. 225-230. Охарактеризовано системоутворювальний 

зв’язок показника ”ціна транскордонної злочинності” з діяльністю щодо 

протидії злочинності. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=225 

94. Харченко С. В. Змістовні складові програми й основні 

техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту 

поліцейського / С. В. Харченко // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 211-

216. Охарактеризовано складові соціально-психологічного тренінгу 

соціального інтелекту поліцейських. Використання описаних технік 

спрямовано на розвиток: адекватного сприйняття емоційної та вербальної 

експресії партнерів у спілкуванні, розуміння мотивів співрозмовників, вміння 

передбачити розвиток комунікативної ситуації, вміння донести власну 

думку до різних за індивідуальними властивостями осіб. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33745 

95. Човган Вадим Олександрович. Обмеження прав в’язнів: 

правова природа та обґрунтування / В. О. Човган. — Харків, 2017. —     

607 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці :  Б355393  Запропоновано авторське 

розуміння правової природи обмежень прав в’язнів та започатковано 

багатоаспектну теоретичну дискусію з цього приводу. Проаналізовано та 

критично оцінено відповідні міжнародні стандарти: практику ЄСПЛ, 

стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням, м’яке право 

ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі стандарти 

обмежень прав в’язнів Франції, США, Канади, Великобританії, Бельгії та 

Нідерландів. Висвітлено процес та проблеми впровадження стандартів 

обмежень прав в’язнів у нормативно-правовій базі України. 

96. Шаблистий, Володимир Вікторович. Запобігання 

проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=225
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33745


/ В. В. Шаблистий, Л. Г. Якименко ; за заг. ред. В. В. Шаблистого ; М-во 

внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро : Ліра 

ЛТД, 2017. — 167 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А782682 

Проаналізовано стан наукового розроблення проблеми проникнення 

заборонених предметів до установ виконання покарань та сформульовано 

методологію її дослідження. З’ясовано сутність та обґрунтовано 

небезпечність проникнення заборонених предметів до установ виконання 

покарань. Визначено поняття та досліджено правову основу діяльності 

щодо запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання 

покарань. Розроблено кримінологічну характеристику і запропоновано 

систему запобігання проникненню заборонених предметів до установ 

виконання покарань. 

97. Шаповалов О. О. Об’єкти пошукової діяльності оперативних 

підрозділів / О. О. Шаповалов // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - 

№ 1. — С. 255-264. Розглянуто проблемні питання, пов’язані з пошуком 

даних про об’єкти матеріального світу (що становлять оперативний 

інтерес), які водночас є об’єктами пошукової діяльності оперативних 

підрозділів. Визначено та науково обґрунтовано класифікацію об’єктів 

пошукової діяльності оперативних підрозділів як процесу виявлення осіб і 

фактів, що становлять оперативний інтерес. Текст: 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-2.pdf 

98. Швець Д. В. Навчання в процесі практичної діяльності 

(службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного 

характеру формування особистості поліцейського в Україні / Д. В. Швець 

// Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 149-159. Висвітлено проблемні 

питання навчання в процесі практичної діяльності (службової підготовки 

поліцейського). Зроблено висновки про застарілість чинної системи 

підготовки та запропоновано конкретні зміни, які потрібно запровадити в 

цей процес для значного підвищення якості підготовки поліцейських. 

Запропоновано залучати до процесу службової підготовки структурні 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-2.pdf


підрозділи Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та інші служби та установи, які можуть 

передати працівникам поліції корисні знання та вміння. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33735 

99. Шевченко Л. О. Гендерні особливості ресурсності 

поліцейських / Л. О. Шевченко, О. С. Лещенко // Право і Безпека. - 2017. - 

№ 4. — С. 216-221. Актуальність теми пов’язана з потребою вивчення 

ресурсності працівників поліції обох статей. Наведено результати 

емпіричного вивчення гендерних особливостей психологічної ресурсності 

працівників поліції. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33746 
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