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1. Актуальні шляхи удосконалення українського 

законодавства : зб. тез наук. доп. і повідомл. VI Всеукр. наук.-

практ. конф. студентів, аспірантів, науковців та молодих вчених : 

(Харків, 18 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Юрид. акад. ; [редкол.: В. П. 

Янишен та ін.]. — Харків : Право, 2017. — 439 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А783519 Зі змісту: Особливості 

конституційно-правової відповідальності вищих органів державної 

влади в Україні / К. С. Червоняща. – С.223–227; Слідчий суддя як 

суб’єкт кримінального провадження у правових системах 

зарубіжних країн та Україні. – С. 247–249; Міжнародно-правовий 

захист жертв збройних конфліктів / С. В. Джанашия. – С. 265–

267.  



2. Баганець О. Злочинність в Україні: статистичні 

маніпуляції правоохоронців : аналіз стану злочинності, її 

структури і динаміки на території країни за 2017 рік (у порівнянні зі 

статистичними даними за 2009, 2010, 2013—2016 роки) (Частина 1) 

/ Олексій Баганець // Юрид. вісн. України. — 2018. — 4-17 трав. 

(№ 18/19). — С. 8-9. Запропоновано проаналізувати статистичні 

дані злочинності в нашій державі, розробити скоординовані заходи 

з покращання криміногенної ситуації в цілому та по окремих 

регіонах, щорічно обговорювати результати на спільних 

координаційних нарадах із залученням керівництва держави, інших 

представників влади, як центральних, так і місцевих, ЗМІ і 

громадськості. Текст: https://lexinform.com.ua/dumka-

eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-

pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-

na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-

danymy-za-2009/ 

3. Баганець О. Стан злочинності в Україні : за окремими 

резонансними видами кримінальних правопорушень протягом 2017 

року (у порівнянні з 2009, 2010, 2013, 2016 роками) (Частина 2) 

/ Олексій Баганець // Юрид. вісн. України. — 2018. — 18-24 трав. 

(№ 20). — С. 6-7. Розглянуто кримінальні правопорушення проти 

життя та здоров’я особи, власності, безпеки руху та експлуатації 

транспорту, у сфері господарської діяльності, обігу наркотичних 

засобів, службовій діяльності і діяльності, пов’язаній з наданням 

публічних послуг, а також правопорушення, пов’язані з 

перешкоджанням законній діяльності журналістів. 

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/


4. Бойко І. Роми і дикунство : глава МВС Арсен Аваков 

доручив розслідувати залякування ромів і насильство над ними 

/ Іван Бойко // Україна молода. — 2018. — 27-28 квіт. (№ 47). — 

С. 13. Йдеться про те, що тиждень тому націоналісти з 

організації С14 на київській Лисій горі розгромили і спалили табір 

ромів. 

5. Бойко І. Убивча ”допомога” : Путін продовжуватиме 

підтримувати самопроголошені ”республіки” / Іван Бойко 

// Україна молода. — 2018. — 8-9 черв. (№ 61). — С. 2. Йдеться 

про те, що найближчим часом Україна має шанси повернути 

окуповану територію Донецької та Луганської областей за 

допомогою не військової, а ”поліцейської операції”, заявив міністр 

внутрішніх справ Арсен Аваков у ході ”круглого столу” на IX 

Національному експертному форумі. За його словами, ”ми маємо 

надію і шанси на те, що путінський режим буде змушений 

поступитися міжнародному тиску (механізму санкцій), і ми 

повернемо свої окуповані території”. Також міністр МВС 

виступив за прийняття законів про колаборантів і про амністію 

до початку деокупації Донбасу. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3319/2006/123709/ 

6. Бондарь М. Держи вора: как волей случая 

корреспондент ”Фокуса” протестировал работу украинской 

полиции / Мария Бондарь // Фокус. — 2018. — № 19 (11 мая). — 

С. 32-35. Розглянуто дії поліції, зокрема, патрульної служби, на 

прикладі розслідування випадку крадіжки гаманця, що сталася у м. 

Дніпро. Текст: https://focus.ua/society/397588/ 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3319/2006/123709/
https://focus.ua/society/397588/


7. Бортун М. Сутність координаційної діяльності 

прокурора: з урахуванням криміногенної ситуації в Україні 

актуальним стає питання ефективності роботи правоохоронних 

органів в контексті протидії злочинності й забезпечення при цьому 

прав і свобод людини та виконання основних завдань 

кримінального судочинства. Особливістю спільної діяльності 

правоохоронних органів по протидії злочинності є узгодженість дій 

та збалансованість функцій. У контексті цієї проблеми важливою є 

координаційна діяльність прокурора, передбачена ст. 25 Закону 

України ”Про прокуратуру” / Микола Бортун // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 13 – 19 квіт. (№ 15). — С. 12-13. 

8. Брязгунов Ю. Дорожня поліція: ”нащадок” ДАІ чи 

європейський вибір? / Юрій Брязгунов // Молодь України. — 

2018. — 23 берез. (№ 8). — С. 10. Зазначено, що керівництво 

Національної поліції задекларувало появу патрульних підрозділів на 

автомагістралях країни. 

9. Бугаєць Т. Чи зможе Україна захистити дітей від 

сексуального насильства? : Україна наближає національне 

законодавство до стандартів захисту прав дітей від сексуального 

насильства та сексуальної експлуатації / Тамара Бугаєць // Юрид. 

газ. — 2018. — 29 трав. (№ 21/22). — С. 46. Подано інформацію, 

що Закон № 2334-VIII набув чинності 18.04.2018 р. Відповідно, були 

внесені зміни до ст. 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку», ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» та 

ст. 302 «Створення або утримання місць розпусти або 

звідництво» Кримінального кодексу України. Зазначено, що в 
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років, вважаються злочином. Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/chi-zmozhe-ukrayina-zahistiti-

ditey-vid-seksualnogo-nasilstva.html 

10. В полиции заявили о том, что нарушения правил 

дорожного движения будут фиксировать с помощью самых 

совершенных приборов: на поверку же речь идет о типе приборов, 

которые безуспешно пытались применять несколько лет назад 

// Факты и коммент. — 2018. — 24-30 мая (№ 20). — С. 11. Подано 

інформацію Міністерства внутрішніх справ України стосовно 

намірів Національної поліції використовувати пристрої нового 

зразка, які дозволять не тільки фіксувати порушення правил 

дорожнього руху, але й одночасно встановлювати місце та час їх 

скоєння. 

11. Володарский В.  Если пьяный водитель сбежал с 

места ДТП и скрывался более суток, он может избежать 

наказания : в Украине вступил в силу закон … позволяющий 

нарушителям уходить от ответственности / Вадим Володарский 

// Факты и коммент. — 2018. — 24-30 мая (№ 20). — С. 11. Подано 

коментар відомого адвоката, який спеціалізується на питаннях 

безпеки дорожнього руху, Вадима Волдодарського стосовно 

особливостей Закону України ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної 

безпеки держави”, який набрав чинності. Наголошено, що хоча у 

цілому документ вносить зміни, які відносяться до компетенції 

Державної прикордонної служби, закон також змінив статтю 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/chi-zmozhe-ukrayina-zahistiti-ditey-vid-seksualnogo-nasilstva.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/chi-zmozhe-ukrayina-zahistiti-ditey-vid-seksualnogo-nasilstva.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/chi-zmozhe-ukrayina-zahistiti-ditey-vid-seksualnogo-nasilstva.html


Адміністративного кодексу, що стосується загальних норм, і саме 

ця зміна дозволить порушникам уникнути адміністративної 

відповідальності за порушення правил дорожнього руху. 

12. Гай В. Как бороться со ”следствием для галочки”: 

чтобы добиться расследования уголовных дел по фактам дорожно-

транспортных происшествий, львовяне все чаще подают судебные 

иски о взыскании морального ущерба к Главному управлению 

Национальной полиции во Львовской области. Основная причина, 

по которой это происходит, тотальное полицейское бездействие и 

беззаконие / Виктор Гай // Рабочая газета. — 2018. — 8 мая (№ 52). 

— С. 3. Текст: http://rg.kiev.ua/page5/article41041/ 

13. Генкин А. ГУБОП будет уже не тот: в нынешнем 

феврале исполнилось ровно три года с тех пор, как Верховная Рада 

ликвидировала Управление по борьбе с организованной 

преступностью [(ГУБОП)] в структуре МВД. При этом здание 

ГУБОП перешло в пользование другому подразделению — по 

борьбе с экономическими преступлениями / Аркадий Генкин 

// Время. — 2018. — 1 марта (№ 24). — С. 2. Подано відомості 

щодо діяльності Управління по боротьбі з організованою 

злочинністю. Проінформовано про реорганізаційні процеси, що 

відбуваються у правоохоронних структурах, зокрема, створення у 

складі Кримінальної поліції України нового департаменту 

стратегічних розробок та аналізу. Текст: 

http://timeua.info/post/obshestvo/gubop-budet-uzhe-ne-tot--10815.html 

14. Генкин А. Пока что радаров в дорожной полиции нет 

: … самой распространенной причиной ДТП является превышение 

http://rg.kiev.ua/page5/article41041/
http://timeua.info/post/obshestvo/gubop-budet-uzhe-ne-tot--10815.html


скорости. … с 1 января 2018 года в Украине вступили в силу 

изменения правил дорожного движения. С этого времени 

максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах 

составляет 50 км/час / Аркадий Генкин // Время. — 2018. —           

17 марта (№ 30). — С. 2. Розглянуто перші результати щодо 

кількості дорожньо-транспортних пригод після набрання чинності 

змін у правилах дорожнього руху. Наголошено, що за два місяці 

2018 року в Україні зареєстровано 21,5 тисячі дорожньо-

транспортних пригод, що на 4,2 тисячі менше, ніж у січні–лютому 

2017 року. Акцентовано увагу, що оприлюднено проект наказу, в 

якому подано перелік медичних протипоказань для кандидатів у 

водії транспортних засобів. Текст: 

http://timeua.info/post/obshestvo/poka-chto-radarov-v-dorozhnoj-

policii-net-10968.html 

15. Гнатенко О. Особливості проведення online-обшуку 

як різновиду слідчих дій: таємне проникнення до електронних 

інформаційних систем становить собою окремий вид негласних 

слідчих (розшукових) дій. Спеціальний статус цієї слідчої дії 

обумовлений тим, що завжди відбувається з втручанням у приватне 

спілкування, а тому вимагає додаткового обгрунтування при його 

здійсненні, яке аргументує неможливість отримання в інший спосіб 

відомостей про злочин та особу, яка його вчинила / Олексій 

Гнатенко // Юрид. вісн. України. — 2018. — 4-17 трав. (№ 18/19). 

— С. 16. Текст: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/osoblyvosti-

provedennya-online-obshuku-yak-riznovydu-slidchyh-dij/ 

http://timeua.info/post/obshestvo/poka-chto-radarov-v-dorozhnoj-policii-net-10968.html
http://timeua.info/post/obshestvo/poka-chto-radarov-v-dorozhnoj-policii-net-10968.html
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/osoblyvosti-provedennya-online-obshuku-yak-riznovydu-slidchyh-dij/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/osoblyvosti-provedennya-online-obshuku-yak-riznovydu-slidchyh-dij/


16. Гук М. Мер Сум уникнув покарання: винним у 

корупційному діянні суд визнав міського голову Сум Олександра 

Лисенка. Однак покарання мер не понесе / Микола Гук // Рабочая 

газета. — 2018. — 4 мая (№ 50-51). — С. 2. Текст: 

http://rg.kiev.ua/page5/article41023/ 

17. Гуцул Н. ”Пітбуль” вартує на дорозі / Ніна Гуцул 

// Вечір. Київ. — 2018. — 15 берез. (№ 11). — С. 7. Йдеться про 

патрулювання членами групи активістів спільноти ”Пітбуль 

Київ”, які виходять у нічні рейди патрулювання вулиць у п’ятницю 

та суботу. Зазначено, що мета небайдужих киян – допомогти 

патрульним зупинити п’яних водіїв, чия легковажність може 

призвести до найтрагічніших наслідків. 

18. Запобігти самогубству // Закон і обов’язок. — 2018. — 

21 трав. (№ 12-13). — С. 6. Висвітлено інформацію стосовно 

тренінгу, присвяченого оновленню політики боротьби із 

самогубством та самоушкодженням у місцях виконання покарань, 

що відбувся 11 травня 2018 р. у м. Дніпро для начальників установ 

виконання покарань Південно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України. 

19. Здоровило Т. SOCTA на допомогу : за чотири місяці 

поліцейські припинили діяльність 118 організованих злочинних 

угруповань / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 5 черв. 

(№ 59). — С. 2. Подано інформацію про проведення ”круглого 

столу” за участю голови Нацполіції Сергія Князєва, начальника 

кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна з керівником 

http://rg.kiev.ua/page5/article41023/


операційного департаменту Консультативної місії ЄС (КМЄС) 

Удо Моллером та радником із питань кримінальних розслідувань 

організованої злочинності КМЄС Паулюсом Клікунасо. Зазначено, 

що Нацполіція України вчиться у зарубіжних колег і реалізує 

практичну частину методології SOCTA, що надасть можливість 

провести оцінювання загроз тяжких злочинів та організованої 

злочинності. Наразі Національна поліція є єдиним правоохоронним 

органом, який займається практичною розробкою цієї методології. 

Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3317/2006/123599/ 

20. Здоровило Т. Гуртом і злодіїв легше ловити: в Ірландії 

розпочалась 46-та Європейська регіональна конференція Інтерполу 

/ Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 18 трав. (№ 53). — 

С. 2. Йдеться про відкриття в ірландському Дубліні 46-ої 

Європейської регіональної конференції Міжнародної організації 

кримінальної поліції — Інтерпол. У ній узяли участь близько 120 

представників правоохоронних органів із 49 держав світу. 

Українську делегацію очолює голова Нацполіції Сергій Князєв. 

Наголошено, що метою конференції є обговорення питань 

ефективнiшого використання правоохоронними органами 

можливостей Інтерполу в протидії транснаціональній 

злочинності. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3311/2006/123188/ 

21. Здоровило Т. Разом проти злочинності : Нацполіція та 

кримінально-виконавча служба обговорили результати спільної 

роботи / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 16 трав.   

(№ 52). — С. 3. Йдеться про проведення розширеної міжвідомчої 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3317/2006/123599/
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3311/2006/123188/


наради в Національній поліції України. Перший заступник голови 

Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що завдяки спільним 

діям оперативників поліції та співробітників пенітенціарних 

установ лише цього року розкрито низку вбивств, фактів 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, десятки розбійних 

нападів та сотні крадіжок. За словами В’ячеслава Аброськіна 

розроблені та перебувають на стадії узгодження нормативно-

правові документи, які врегулюють взаємовідносини між двома 

відомствами. 

22. Здоровило Т. Тихiше їдеш — здоровішим будеш : у 

Києві відбувся ”круглий стіл” із питань безпеки дорожнього руху 

/ Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 1-2 черв. (№ 58). 

— С. 3. Наведено інформацію про проведення у Києві ”круглого 

столу” із питань безпеки дорожнього руху за участі голови 

Нацполіції України Сергія Князєва, який зазначив, що забезпечення 

безпроблемного дорожнього руху, профілактика та зниження 

рівня аварійності на території держави — є пріоритетними 

напрямами діяльності Нацполіції України. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3316/2006/123542/ 

23. Иванова Е. Забойные показатели: по данным 

правозащитников, случаев избиения полицейскими подозреваемых 

за два года стало почти вдвое больше. Сами копы говорят: дело в 

показателях, которые от них требуют, чем больше преступников, 

тем выше бюджет / Евгения Иванова // Вести (Всеукр. вып.). — 

2018. — 24 мая (№ 84). — С. 1, 4. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3316/2006/123542/


24. Кириенко О. Играть белыми : в LHS стартовал 

специальный блок «White collar crime»: участники Discussion 

Hub поделились секретами «белой» защиты от уголовного 

обвинения / Ольга Кириенко // Юрид. газ. — 2018. — 29 мая 

(№ 22). — С. 4. Проаналізовано питання податкових перевірок як 

підстави для відкриття кримінального провадження, розглянуто 

роль Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та 

інших злочинів (АРМА). Увагу приділено проблемі залучення до 

відповідальності за провокацію злочину. 

25. Кличко В. Виталий Кличко: ”Киев готов к 

проведению финала лиги чемпионов УЕФА”: мэр столицы 

[Виталий Кличко] рассказал … о том, как город встретит десятки 

тысяч футбольных болельщиков / Виталий Кличко // Факты и 

коммент. — 2018. — 24-30 мая (№ 20). — С. 10. Текст: 

http://fakty.ua/269293-vitalij-klichko-kiev-gotov-k-provedeniyu-finala-

ligi-chempionov-uefa 

26. Кухаренко Л. Знайомтеся – шкільний офіцер поліції: 

у Інформаційно-творчому агенстві ”ЮН-ПРЕС” Київського Палацу 

дітей та юнацтва відбулася зустріч із незвичайними 

правоохоронцями / Людмила Кухаренко // Вечір. Київ. — 2018. —   

5 квіт. (№ 14). — С. 17. Висвітлено інформацію щодо реалізації 

проекту ”Шкільний офіцер поліції”, що передбачає 

співробітництво правоохоронців і навчальних закладів з метою 

створення у них безпечного середовища. Зазначено, що для цього 

потрібно сформувати нову модель спілкування з підлітками. 

http://fakty.ua/269293-vitalij-klichko-kiev-gotov-k-provedeniyu-finala-ligi-chempionov-uefa
http://fakty.ua/269293-vitalij-klichko-kiev-gotov-k-provedeniyu-finala-ligi-chempionov-uefa


27. Международное сотрудничество, поддержка 

одаренных детей … // Приазов. рабочий (Мариуполь). — 2018. — 

27 марта (№ 34). — С. 4. Подано інформацію про загальні збори 

учасників обласної громадської організації ”Ліга майбутніх 

поліцейських”, що відбулись у Маріуполі (Донецької області). 

Зазначено, що під час заходу голова поліції Донецької області 

Микола Семенишин обговорив з учасниками програму розвитку 

організації. Текст: http://pr.ua/news.php?new=50703 

28. Мериков В. Вадим Мериков: ”Безопасный город” – 

миф или реальность?” / Вадим Мериков // Юж. правда. — 2018. 

— 12 апр. (№ 39). — С. 2. Подано коментар народного депутата 

України VII скликання Верховної Ради Вадима Мєрікова стосовно 

проблеми збереження суспільної безпеки у місті Миколаїв. 

Наголошено, що Миколаїв, за рейтингом безпеки міст, 

підготовленим Інститутом суспільно-економічних досліджень, 

уввійшов у п’ятірку найнебезпечніших міст України. Акцентовано 

увагу на впровадженні у Миколаєві проекту ”Безпечне місто”. 

Текст: http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/19329 

29. Метельский  І. Д. Працівник правоохоронного органу 

як потерпілий від злочину / І. Д. Метельский // Питання боротьби 

зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивч. проблем 

злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. - С. 183-192. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці Бп14628-34 Звернено увагу на проблему 

поняття потерпілого від злочину, його правовий статус у межах 

кримінально-правових відносин. Визначено місце потерпілого у 

http://pr.ua/news.php?new=50703
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/19329


кримінально-правових відносинах. Проаналізовано підстави 

припинення кримінально-правових та кримінально-процесуальних 

відносин. Розглянуто працівника правоохоронного органу як 

потерпілого від злочину. 

30. Мовчан Анатолій Васильович. Інформаційно-

аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності 

Національної поліції : навч. посіб. / А. В. Мовчан. – Львів: 

ЛьвДУВС, 2017. – 244 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А785506 

Відповідно до позиції системного підходу викладено історію 

розвитку та теоретико-прикладні основи інформаційно-

аналітичної роботи, визначено її роль та місце в ОРД. Розглянуто 

форми інформаційно-аналітичної роботи, питання нормативно-

правового регулювання інформаційно-аналітичної роботи в ОРД, 

застосування сучасних інформаційно-аналітичних технологій, 

організацію інформаційно-аналітичної роботи в оперативних 

підрозділах Національної поліції, підготовку фахівців у сфері 

застосування інформаційних технологій. 

31. Однолько І. В. Взаємодія правоохоронних органів у 

сфері запобіганні кримінальних правопорушенням / І. В. 

Однолько // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. 

акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 

Ін-т вивч. проблем злочинності. — Харків, 2017. –      Вип. 34. -     

С. 41-52. – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп14628-34  

Проаналізовано взаємодію правоохоронних органів  щодо 

запобігання кримінальним правопорушенням. Наведено порівняння з 



іншими суміжними поняттями, визначення форм, напрямів та 

суб’єктів взаємодії. 

32. Організація судових та правоохоронних органів: 

нормативні акти : [зб. законодав. актів / упоряд. А. В. Лапкін]. — 

Харків : Право, 2017. — 539 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А784403 Вміщено основні нові законодавчі акти, 

якими регламентується організація судової влади, органів 

прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань, виконання судових рішень, адвокатури і нотаріату в 

Україні за станом на 1 вересня 2017 року. 

33. Панков А. В Мариуполе открылся совместный 

сервисный центр МВД Украины и административных услуг 

/ Александр Панков // Приазов. рабочий (Мариуполь). — 2018. — 

28 февр. (№ 28). — С. 1, 2. Подано інформацію щодо урочистого 

відкриття у Маріуполі Міжрегіонального центру МРЕВ та 

Центру з надання адміністративних послуг, яке відбулось за 

участю міського голови Маріуполя Вадима Бойченка та керівника 

Головного сервісного центру МВС Владислава Крикливого. Текст: 

http://pr.ua/news.php?new=50352 

34. Севрук В. Г. Правоохоронні органи, які здійснюють 

протидію злочинам, що вчиняються організованими групами і 

злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: 

український та міжнародний досвід / В. Г. Севрук // Молодий 

вчений. - 2017. - № 11, ч. 6. — С. 995-1004. Розглянуто сучасний 

стан протидії правоохоронними органами злочинам, що 

http://pr.ua/news.php?new=50352


вчиняються організованими групами й злочинними організаціями,  

сформованими на етнічній основі. Проаналізовано статистичні 

дані щодо виявлення таких злочинів оперативними підрозділами 

Національної поліції України. Встановлено негативні причини, що 

вплинули на організаційні засади протидії етнічній організованій 

злочинності, яка є  загрозою інтересам людини й громадянина, 

суспільства та держави.  

35. Сердюк, Олексій Олександрович. Публічна безпека та 

довіра до правоохоронних органів: за результатами дослідж. 

2013–2017 р., провед. в Харків. обл. / [О. О. Сердюк, К. Л. 

Бугайчук] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Голов. 

упр. Нац. поліції в Харків. обл. — Харків : ХНУВС, 2017. — 359 с.  

Шифр зберігання в Бібліотеці: А783462 У монографії подано 

результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та 

Харківської області щодо публічної безпеки та довіри до 

правоохоронних органів, здійснених Харківським національним 

університетом внутрішніх справ (науково-дослідною 

лабораторією з проблем протидії злочинності спільно з Головним 

управлінням Національної поліції в Харківській області у 2013-2017 

роках. 

36. Солонар А. В. Історія становлення і розвитку 

інституту поліцейського / Анастасія Вікторівна Солонар, А. Ю. 

Якименко // Прав. горизонти. - 2017. - Вип. 6. — С. 23-28. 

Досліджено особливості розвитку інституту поліцейського, 

починаючи з його зародження у часи античності. Проаналізовано 

міркування наукового співтовариства стосовно особливостей 



розвитку зазначеного інституту у різні періоди історії. На 

підставі аналізу нормативно-правових актів визначено осіб, які 

виконували функції поліцейського, починаючи з появи поліції за 

часів царської Росії і закінчуючи прийняттям Закону України «Про 

Національну поліцію». 

37. Солонар А. В. Принципи діяльності поліції в Україні 

та за кордоном / Анастасія Вікторівна Солонар // Прав. горизонти. 

- 2017. - Вип. 4. — С. 62-67. Проведено дослідження принципів 

діяльності поліції в Україні та за кордоном, а також визначено 

напрямки їх удосконалення. Зазначено, що законодавство про 

державну службу визначає наступні принципи: верховенства 

права, законності, професіоналізму, патріотизму, доброчесності, 

ефективності, забезпечення рівного доступу до державної служби, 

політичної неупередженост, прозорості, стабільності. 

38. Требор И. Военное правосудие: чем займется новое 

Госбюро : на создании органа настаивает военный прокурор, а 

нардепы ждут его только после выборов / Илья Требор // Сегодня. 

— 2018. — 6 июня (№ 97). — С. 2. Йдеться про можливу появу в 

Україні нового правоохоронного органу – Державного бюро 

військової юстиції. Автором ініціативи  є головний військовий 

прокурор Анатолій Матіос. Розглянуто перспективи прийняття 

законопроекту ”Про Державне бюро військової юстиції” та 

основні положення діяльності нової структури. 

39. Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум : матеріали 

Другої міжнар. наук. конф. : м. Одеса, 27-28 жовт. 2017 р. / Міжнар. 

гуманіт. ун-т, Ун-т Миколи Коперника, Європ. гуманіт. ун-т. — 



Одеса, 2017. — 143 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А785228 Зі 

змісту: Вплив Ради Європи на адміністративно-правове 

забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні / О. Л. 

Стасюк. – С. 27-31; Правозахисна функція представництва 

Президента України в Автономній Республіці Крим та міжнародні 

Відповідальність посадових осіб контролюючих органів за шкоду, 

завдану їх неправомірними діями / Д. П. Дорошенко. -  С. 49-52; 

Міжнародна діяльність МВС України у сфері забезпечення захисту 

прав людини і основоположних свобод / Є В. Зозуля. – С. 52-56; 

Проблемні питання українського правозастосування в світлі 

приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод / П. Д. Гуйван. – С. 105 – 109; Принцип верховенства права 

як концептуальна основа забезпечення Службою безпеки України 

державної безпеки / Ю. О. Найдьонов. – С. 120-123. 

40. Чертушкин В. В Мариуполе начали реализацию 

программы содействия гражданской активности 

”Присоединяйся!” : в Фонде развития Мариуполя в присутствии 

общественных активистов и представителей гражданских 

объединений, руководителей ОСМД, комитетов самоорганизации 

населения, депутатов горсовета и даже патрульных полицейских 

презентовали программу содействия гражданской активности 

”Присоединяйся!”, которая призвана заинтересовать инициативных 

членов громады реализовать свои идеи по повышению качества 

жизни. Эта программа финансируется Агентством США по 

международному развитию (USAID) и внедряется международной 

организацией Pact / Владимир Чертушкин // Приазов. рабочий 



(Мариуполь). — 2018. — 16 марта (№ 30). — С. 5. Текст: 

http://pr.ua/news.php?new=50545 

41. Чорнобривець Р. Є. Щодо доцільності легалізації 

вогнепальної зброї для самозахисту в Україні з урахуванням 

міжнародного досвіду / Р. Є. Чорнобривець // Молодий вчений. - 

2017. - № 11, ч. 6. — С. 1022-1025. Розглянуто питання 

доцільності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в 

Україні; зроблено висновок, це призведе до більш негативних 

наслідків, ніж позитивних. Проаналізовано практику 

запровадження зброї для самозахисту різними країнами світу. 

Наголошено,  що не потрібно легалізовувати в Україні обіг 

вогнепальної зброї, слід залишити кримінальну відповідальність за 

статтями 263, 263–1 Кримінального кодексу України (далі – КК 

України). Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/246.pdf 

42. Шкиль В. Кубок раздора: Киев готовится принять 

финал Лиги чемпионов. 26 мая столицу посетит 100 тыс. туристов, 

два известных футбольных клуба и привередливая делегация 

УЕФА. По разным подсчетам, город может заработать на футболе 

около 10 млн. евро / Виталий Шкиль // Фокус. — 2018. — № 21    

(25 мая). — С. 18-20. Розглянуто ситуацію щодо підготовки Києва 

до Ліги чемпіонів. Акцентовано увагу на заходах безпеки, 

організованих правоохоронними органами. Подано коментарі 

представників Київської міської державної адміністрації. Текст: 

https://focus.ua/money/398431/ 

http://pr.ua/news.php?new=50545
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/246.pdf
https://focus.ua/money/398431/


43. Ярмак В. Проверка или обыск? / Владислав Ярмак 

// Юрид. практика. — 2018. — 10 апр. (№ 15). — С. 28. Зазначено, 

що дії поліцейських, які кваліфікуються ними як поверхнева 

перевірка, але при цьому наявні ознаки обшуку, є незаконними, а 

особисті речі, вилучені в процесі, – неприпустимими доказами в 

суді. 

Див. також: №44 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-

процесуального права 

 

44. Бевзенко, Володимир Михайлович. Публічне майно 

як засіб здійснення повноважень поліції / В. М. Бевзенко, І. В. 

Паламарчук ; за заг. ред. В. М. Бевзенка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. — Київ : Дакор, 2018. — 182 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А784401 Визначено особливості правового 

регулювання використання та застосування поліцією та 

поліцейськими безпосередньо публічного майна як засобів з метою 

виконання покладених на них повноважень. Наведено основні 

характеристики публічного майна, його поняття, ознаки, критерії 

класифікації та види, що містяться в юридичній літературі, а 

також пропозиції щодо їх удосконалення. Досліджено 

адміністративно-правовий статус Національної поліції України 

та поліцейського безпосередньо у порівнянні зі статусом 

ліквідованої міліції та її працівників, а також сформульовано 

зміст та особливості відповідальності поліції за використання 

публічного майна. 



45. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

/ НАПрН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. Я. 

Тацій (голова) та ін.]. — Харків : Право, 2016. – Т. 3 : 

Кримінальне право / [Абакумова Ю. В. та ін. ; редкол.: В. Я. Тацій 

(голова) та ін.]. — 2017. — 1062 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: М3320-17 Видання є систематизованим зведенням 

знань про поняття, категорії, норми й інститути кримінального 

права, окремі злочини та їх групи, основні міжнародно-правові 

акти у сфері кримінального права. Розглянуто основні теоретичні 

і практичні проблеми науки та практики застосування 

кримінального законодавства України. 

46. Грекова О. О. Проблема класифікації злочинів у 

Кримінальному кодексі України / О. О. Грекова, Зозуля А. О. 

// Молодий вчений. - 2017. - № 11, ч. 5. — С. 850-855. Досліджено 

теоретичні питання класифікації злочинів, окремі питання 

доцільності впровадження кримінального проступку у вітчизняне 

законодавство. Порівняно Кримінальні кодекси Франції, 

Німеччини, Італії та України, проаналізовано деякі статті 

Кримінального кодексу (далі – КК) України та виявлено недоліки, 

на яких акцентовано увагу читачів. Зокрема, було запропоновано 

ввести ще один критерій класифікації злочинів у ч. 1 ст. 12 КК 

України – не лише ступінь тяжкості, але й вид та розмір 

покарання. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/206.pdf 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/206.pdf


47. Дідківська, Галина Василівна. Сімейне 

неблагополуччя в системі детермінантів злочинності 

неповнолітніх в Україні / Г. В. Дідківська ; Держ. фіск. служба 

України, Ун-т держ. фіск. служби України. — Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2017. — 199 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А783489 У 

монографії вперше досліджено сімейне неблагополуччя та його 

місце в системі детермінантів злочинності неповнолітніх. 

Розкрито особливості проблем сучасної сім’ї, причинного 

комплексу криміногенних факторів сімейної сфери і механізму їх 

впливу на злочинність неповнолітніх, що дає можливість 

суб’єктам профілактики вже на ранніх стадіях деформації 

сімейних стосунків проводити заходи щодо запобігання 

злочинності неповнолітніх, що має не тільки теоретичне, але й 

актуальне прикладне значення. 

48. Крещук В.”Считаем кощунством ждать 25-тысячную 

подпись” / Владимир Крещук // Рабочая газета. — 2018. — 22 мая 

(№ 57). — С. 2. Розглянуто ситуацію, пов’язану із неправомірним 

обвинуваченням у кримінальному злочині владою Ірану українського 

моряка Андрія Новікова, якому загрожує смертна кара. 

Наголошено, що справа може бути передана українській стороні 

згідно із існуючим між Україною та Іраком договором про 

взаємодопомогу у розслідуванні кримінальних справ. Названо кроки, 

які для цього має здійснити Міністерство юстиції та 

Генпрокуратура України. Текст: http://rg.kiev.ua/page5/article41110/ 

49. Кривоконь Д. А. Доведення до самогубства: 

кримінально-правовий аналіз / Д. А. Кривоконь // Молодий 

http://rg.kiev.ua/page5/article41110/


вчений. - 2017. - № 11, ч. 5. — С. 888-892. Досліджено проблемні 

аспект,и визначені в диспозиції статті 120 Кримінального кодексу 

України (далі – КК України), яка передбачає відповідальність за 

доведення до самогубства. З’ясовано поняття самогубства та 

його характерні риси. Проаналізовано методи вчинення цього виду 

злочину. Здійснено дослідження наукових праць у сфері 

кримінального права, криміналістики та психології. Запропоновано 

удосконалення ст. 120 КК України. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/215.pdf 

50. Лапкін А. В. Роль прокурора на початковому етапі 

кримінального провадження  / А. В. Лапкін // Питання боротьби 

зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивч. проблем 

злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. - С. 91-102. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14628-34 Висвітлено питання 

подолання теоретичних прогалин і формування ролі прокурора на 

початковому етапі кримінального провадження. З’ясовано 

поняття і межі початкового етапу кримінального провадження як 

предметної сфери діяльності прокурора, завдання, що стоять 

перед прокурором на цьому етапі, повноваження, які виконує 

прокурор у зв’язку з необхідністю досягнення цих завдань, суб’єкт і 

об’єкти відповідної діяльності прокурора. 

51. Ляшук О. М. Процесуально-правові засади 

міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення / О. М. Ляшук, П. В. Цимбал, О. В. Тарасенко ; 

Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. — 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/215.pdf


Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. — 175, [1] с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Б355398 Вперше у вітчизняній юридичній науці 

комплексно досліджено інститут міжнародного розшуку осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення, розглянуто історію 

виникнення та розвиток такого  розшуку осіб. Запропоновано 

авторське розуміння міжнародного розшуку та термінологічні 

уточнення окремих понять у цій сфері. Оптимізовано систему 

суб’єктів, які уповноважені здійснювати розшук осіб за межами 

України. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення 

міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення на території України, та виокремлено етапи його 

здійснення. 

52. Маланчук П. М. Інформаційні технології в 

криміналістиці: крок в майбутнє / П. М. Маланчук, Ю. А. 

Невмержицька // Молодий вчений. - 2017. - № 11, ч. 6. — С. 918-

921. Проаналізовано місце сучасних інформаційних технологій в 

криміналістиці. Розглянуто досвід зарубіжних країн в цій сфері. 

Досліджено особливості застосування технологічних інновацій в 

криміналістиці. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/222.pdf 

53. Маланчук П. М. Криміналістична методика 

розслідування злочинів: проблеми застосування та шляхи 

вдосконалення / П. М. Маланчук, А. І. Василенко // Молодий 

вчений. - 2017. - № 11, ч. 5. — С. 908-911. Розглянуто сучасний 

стан останнього розділу криміналістики – криміналістичної 

методики. Основну увагу приділено встановленню ролі та значення 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/222.pdf


криміналістичної методики для розкриття, розслідування та 

запобігання злочинам. Наведено вимоги, яким повинна відповідати 

сучасна криміналістична методика розслідування злочинів. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/219.pdf 

54. Маслова О. О. Структура обстановки вчинення 

злочину / О. О. Маслова // Право і сусп-во. - 2017. - № 6, ч. 2. — 

С. 158-164. Розглянуто структуру обстановки й елементи, що її 

утворюють. Визначено вплив структурних елементів обстановки 

на її кримінально-правове значення. 

55. Матеріали XX Ювілейної Міжнародної звітної 

конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих 

вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету 

”Одеська юридична академія” та 170-річчю Одеської школи 

права : 12 трав. 2017 р. : у 3 т.  Т. 1 / [відп. ред. Г. О. Ульянова ; 

уклад.: Батан Ю. Д.]. — Одеса, 2017. – 470 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А783501-1 Зі змісту:  Взаємодія прокуратури з 

національною поліцією у досудовому розслідуванні / Я. В. Кедик. – 

С. 176–177; Інститут медіації у кримінально-процесуальному праві 

/ О. О. Курінний, Д. С. Білявський. – С. 187–189; Вимоги до 

поліцейського: теоретичний аспект / К. Сівач. – С. 205–207.   

56. Матеріали XX Ювілейної Міжнародної звітної 

конференції юних юристів, студентів, аспірантів і молодих 

вчених, присвяченої 20-річчю Національного університету 

”Одеська юридична академія” та 170-річчю Одеської школи 

права : 12 трав. 2017 р. : у 3 т.  Т. 2 / [відп. ред. Г. О. Ульянова ; 

уклад.: Ю. Д. Батан]. — Одеса, 2017. — 467 с. -  Шифр зберігання в 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/219.pdf


Бібліотеці:  А783501-2 Зі змісту:  Поліцейське піклування як шлях 

до реформування системи МВС в Україні / А. А. Герасименко. – 

С . 109–111; Принцип справедливості у кримінальному праві 

України / В. О. Воронцова. – С. 221–222; Проблеми кримінальної 

відповідальності неповнолітних / В. В. Гуменюк. – С. 224–226; 

Принцип толерантності в кримінальному праві / Д. О. Московчук. – 

С. 241–243; Порівняльно-історичний аналіз законодавства про 

кримінальну відповідальність за злочини проти журналістів / Ю. В. 

Усатюк. – С. 268–271; Кримінальний проступок: поняття та 

питання доцільності введення в українське законодавство / О. В. 

Хильченко. – С.271–273; Превенція корупційної діяльності нормами 

кримінального права / А. Д. Шкільнюк. – С. 278–279; Кіберпростір 

як фактор транснаціональної злочинності / А. І. Баранова. – 

С. 284–285; Офшорні території як економічна та кримінологічна 

проблема / М. А. Вербецька, Р. П. Луцюк. – С. 301–303; 

Кримінологічна характеристика торгівлі людьми та шляхи її 

протидії / Ю. М. Римар. – С. 340–344; Статистичний аналіз 

озброєної злочинності в Україні в умовах сьогодення / М. О. 

Флюнт. – С. 350–352; Оперативні підрозділи як суб’єкти протидії 

транснаціональній контрабанді / Я. В. Чумакова. – С. 352–355; 

Взаємозв’язки тероризму та транснаціональної організованої 

злочинності / А. А. Шевченко. – С.355–356; Особливості 

інституту угод в кримінальному провадженні / А. Ушахіна. – 

С. 359–361; Международное сотрудничество в уголовном 

производстве / А. И. Лиманская,  А. Ю. Удовченко. – С. 388–389; 

Проблеми втілення ювенальної юстиції в кримінально-



процесуальній діяльності /  А. Є. Шаповалова, А. Ю. Удовиченко. – 

С. 391–393. 

57. Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства 

права під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження / В. В. Михайленко // Право і сусп-во. - 2017. - № 6, 

ч. 2. — С. 187-195. Розглянуто сучасні теоретичні дослідження 

поняття заходів забезпечення в кримінальному провадженні. 

58. Міжнародне право: De Lege Praeterita, Instante, Futura 

: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 25 листоп. 2016 р.          

/ М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманіт. ун-т, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.” [та ін.]. — Одеса : Фенікс, 2016. — 233, [6] с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А783474 Зі змісту: Правова 

природа права на особистий захист у кримінальних провадженнях / 

В. В. Гутник. – С. 34–37; Міжнародні стандарти здійснення 

кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення антитерористичної операції / А. Г. 

Каткова. – С. 38–41; Міжнародні стандарти дії кримінального 

процесуального закону / В. О. Крюков. – С. 88–91; Международная 

организация уголовной полиции / Д. С. Шаблиенко. – С. 144–146.  

59. Організація судових та правоохоронних органів: 

нормативні акти : [зб. законодав. актів / упоряд. А. В. Лапкін]. — 

Харків : Право, 2017. — 539 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А784403 Вміщено основні нові законодавчі акти, 

якими регламентується організація судової влади, органів 

прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 



розслідувань, виконання судових рішень, адвокатури і нотаріату в 

Україні за станом на 1 вересня 2017 року. 

60. Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за 

матеріалами круглого столу : 16 груд. 2017 р. : [тези доп.] / М-во 

освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін. ; редкол.: 

І. А. Грицяк та ін.]. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 

254 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А783451 Зі змісту: Вплив 

рішень Європейського суду з прав людини на правозастосовну 

практику у сфері кримінальної юстиції (на прикладі статей 

Кодексу України про адміністративні правопорушення / Ю. Б. 

Хім’як. – С. 41–48; Проблеми криміналістичного забезпечення 

розслідування військових злочинів / Л. В. Козуб. – С.204–207. 

61. Проблеми відповідальності держави: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. : 8 квіт.   2016 р. / Нац. авіац. ун-т, 

Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин. — Одеса : Фенікс, 2016. — 150, 

[3] с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А783475 Зі змісту: Теория 

уголовной ответственности государства  / В. Ф. Антипенко. – 

С. 11–32; Правові наслідки вчинення міжнародних злочинів у Сирії 

для України / Б. В. Бабін. – С. 32–39;  Проблемні аспекти концепції 

кримінальної відповідальності держави / Б. Д. Леонов. – С. 40–43; 

Відповідальність Російської Федерації за екологічну шкоду, 

спричинену внаслідок агресії проти України / М. О. Медведєва. – 

С. 43–48; Становление и развитие концепции ответственности 

государств по защите населения от особо тяжких преступлений в 

условиях вооруженных конфликтов / Т. Л. Сыроед. – С. 48–58; 



Реалізація міжнародного судочинства у сфері відповідальності 

держав за міжнародні злочини: проблеми та перспективи їх 

вирішення / К. А. Важна. – С.59–71; До проблеми кримінальної 

відповідальності держав / Д. В. Дударець. – С. 84–87; 

Международная ответственность за агрессивную аннексию 

территорий / В. П. Кононенко. – С. 100–103; Відповідальність 

держав за міжнародно-протиправні діяння у міжнародному праві 

/ С. Путятіна. – С. 139–142. 

62. Проблеми законодавчого регулювання порядку 

розробки та прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та 

повідомл. учасників III Міжнар. наук.-практ. конф. : м. Київ, 2-3 

листоп. 2017 р. / НАПрН України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Шутака. — 

Харків : Право, 2017. — 342, [1] с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б355403 Зі змісту: Проблеми подолання колізії, 

прогалин та конкуренції правових норм у системі кримінально-

процесуального права / В. М. Тертишник. – С. 126–129; Система 

джерел кримінального права / П. П. Андрушко. – С. 129–133; Роль 

міжнародно-правових актів з прав людини і судочинства в 

удосконаленні кримінального процесуального законодавства 

України / В. П. Шибіко. – С. 193–197; Окремі питання 

співвідношення деяких положень  Загальної та Особливої частин 

кримінального права / О. В. Ільїна. – С. 316–319. 

63. Роянова І. В. До питання медіації в кримінальному 

процесі країн Європи та перспективи її впровадження в 

Україні / І. В. Роянова // Молодий вчений. - 2017. - № 11, ч. 6. — 



С. 989-991. Статтю присвячено медіації в кримінальному процесі 

країн Європи. Проаналізовано термінологічне визначення цієї 

процедури та її різні моделі на прикладі таких країн, як Німеччина, 

Франція, Португалія, Іспанія, Фінляндія. Зроблено висновок щодо 

найбільш прийнятної моделі для України. 

64. Сердюк, Олексій Олександрович. Публічна безпека та 

довіра до правоохоронних органів: за результатами дослідж. 

2013-2017 р., провед. в Харків. обл. / [О. О. Сердюк, К. Л. Бугайчук] 

; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Голов. упр. Нац. 

поліції в Харків. обл. — Харків : ХНУВС, 2017. — 359 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А783462 Подано результати досліджень 

громадської думки мешканців Харкова та Харківської області 

щодо публічної безпеки та довіри до правоохоронних органів, 

здійснених Харківським національним університетом внутрішніх 

справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії 

злочинності спільно з Головним управлінням Національної поліції в 

Харківській області у 2013–2017 роках. 

65. Сучасні методи досудового розслідування 

кримінальних правопорушень : підручник / [Цільмак О. М. та ін.] 

; за заг. ред. О. М. Цільмак ; М-во внутр. справ України, Одес. 

держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Фенікс, 2017. — 351 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А783511 Послідовно викладено: суть того 

чи іншого методу, його головну мету, правила та умови 

застосування, переваги та недоліки такого застосування, очікувані 

результати та необхідні матеріали для застосування, термін та 



алгоритм застосування методу на етапах його реалізації 

(підготовчому, основному та заключному). 

66. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм 

права : зб. наук. пр. студентів-магістрів з права / М-во освіти і 

науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; 

[упоряд. І. І. Митрофанов]. — Кременчук : Щербатих О. В., 2017. 

— 191 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А783461 Зі змісту: 

Правовий фундамент антитерористичної діяльності в Україні        

/ А. М. Даценко. – С. 22–29; Особливості адміністративно-

правового статусу співробітника поліції / Д. С. Демешко. – С. 30–

32; Щодо принципів міжнародного кримінального права / О. Ю. 

Рець. – С. 131–135; Проблеми встановлення кримінальної 

відповідальності юридичних осіб в Україні   / О. С. Тищенко. –       

С. 156–161; Актуальні проблеми протидії тероризму: міжнародно-

правовий аспект / В. С. Шевченко. – С. 161–166. 

67. Ушаков О. Суперечливий закон можуть скасувати: 

нардепи хочуть спростити процедуру поховання та скасувати 

поправки до Кримінального процесуального кодексу, які 

запрацювали в Україні в середині березня та передбачають 

отримати експертного висновку про смерть людини через суд 

/ Олександр Ушаков // Слобід. край. — 2018. — 17 трав. (№ 39). — 

С. 2. Розглянуто положення нового законопроекту № 8116 ”Про 

внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення 

експертизи”, покликаного спростити процедуру поховання. Подано 

зокрема, коментар народного депутата України Тетяни Юзькової 

щодо внесених правок. 



68. Філіппов С. О. Транскордонність: кримінологічний 

вимір / С. О. Філіппов // Питання боротьби зі злочинністю : зб. 

наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України 

ім. Я. Мудрого, Ін-т вивч. проблем злочинності. — Харків, 2017. – 

Вип. 34. - С. 52-63. – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп14628-34 

Досліджено  сутність транскордонності у криміналогічному 

вимірі, зокрема, розглянуто базові характеристики цього явища, 

такі, як: форми реалізації, специфіка розвитку, вплив на 

злочинність. 

69. Шепетько С. А. Напрями удосконалення нормативно-

правового забезпечення координації та взаємодії у сфері 

боротьби з організованою злочинністю / С. А. Шепетько, О. А. 

Клименко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. 

акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 

Ін-т вивч. проблем злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. - С. 15-

28. – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп14628-34 Визначено 

напрями удосконалення законодавства щодо підвищення рівня 

координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою 

злочинністю. 

70. Юсупов Володимир Васильович. Криміналістика в 

Україні у XX–XXI століття / В. В. Юсупов ; М-во внутр. справ 

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

554 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці:  А784397 Комплексно 

досліджено розвиток криміналістики в Україні. Запропоновано 

періодизацію розвитку криміналістики й етапи становлення 

криміналістичних знань. Досліджено генезу уявлень про предмет 



криміналістики й сучасні підходи до його трактування. 

Проаналізовано засади формування системи криміналістики як 

науки та навчальної дисципліни. 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення 

органів влади 
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