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Діяльність правоохоронних органів 

 

1. Актуальні питання забезпечення службово-бойової 

діяльності правоохоронних органів та військових формувань : 

матеріали регіон. круглого столу,  (м. Харків, 19 трав. 2017 р.) 

/ Служба безпеки України, Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби 

безпеки України Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Харків: 

2017. – Вип. 1. – 129 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А777405-1 

Зі змісту: Актуальні питання тактико-спеціальної підготовки 

спецпідрозділів правоохоронних органів та силових структур 

України / В. А. Вісловух. – С. 22-24; Удосконалення методики 

підготовки правоохоронних підрозділів до виконання спеціальних 

операцій / С. В. Герасимов, Є. С. Рощупкін, С. В. Кукобко. – С. 87-

89; Вдосконалення особистої безпеки поліцейських під час 

застосування превентивного заходу / Ш. З. Джафаров. – С. 115-



118; Ефективність функціонування матеріально-технічного 

забезпечення в діяльності правоохоронних органів як складової їх 

безпечної діяльності / К. В. Чепелик. –  С. 125-127; Актуальні 

питання щодо наукового забезпечення службово-бойової 

діяльності сил охорони правопорядку / А. Д. Штирхунова. – С. 127-

129. 

2. Актуальні питання реформування правової системи : 

зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф. , м. Луцьк, 16–17 

черв. 2017 р. / Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. — Луцьк, 2017. — 251 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: В73176 Зі змісту: Основні принципи діяльності 

Національної поліції України / Ю. О. Фідря. – С. 233-235; Про деякі 

проблемні питання діяльності Національної поліції України / І. С. 

Яковець, І. Василюк. – С. 239-241. 

3. Андрусишин Р. М. Теоретичні засади оцінки 

діяльності поліції / Р. М. Андрусишин // Наук. вісн. Львів. держ. 

ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. – С. 69-175. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Висвітлено 

механізм оцінювання діяльності Національної поліції, який є 

необхідною передумовою ефективного управління поліцією і на 

державному, і на місцевому рівнях. Наголошено, що без 

формування критеріїв та індикаторів оцінки роботи  поліції 

неможливі підготовка інформативного звіту про поліцейську 

діяльність, інформування громадськості про стан правопорядку, 

заходи, які вживаються щодо запобігання правопорушенням. 



4. Андрушко Я. С. Агресивність працівників поліції: 

статеві аспекти дослідження / Я. С. Андрушко, Х. П. Довгань 

// Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психол. – Львів, 

2017. – Вип. 2. – С. 16-25. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16475-2(2017) Проаналізовано тлумачення поняття «агресія» у 

професійній діяльності працівників Національної поліції та 

встановлено, що працівники поліції, потрапляючи у проблемні 

ситуації, схильні виявляти агресивну поведінку. З’ясовано, що 

сучасні наукові розвідки цієї проблематики спрямовані на виявлення  

феноменології агресивності як складного явища, що формується 

під впливом біологічних, соціальних та психологічних чинників. 

Виявлено, що у поліцейських жінок та чоловіків агресія як 

поведінкова реакція  захищає в екстремальній ситуації.Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/04.pd

f 

5. Баганець О. Маніпуляції Нацполіції, або дещо про 

розкриття правоохоронцями умисних вбивств та автоугонів 

/ Олексій Баганець // Юрид. вісн. України. — 2018. — 8-14 черв. 

(№ 23). — С. 6-7. Зроблено висновок про відсутність 

скоординованої системи правоохоронних органів в Україні в 

боротьбі зі злочинністю, в тому числі і злочинами проти особи. 

6. Барановський О. В. Нормативно-правове 

забезпечення створення, організації та діяльності міліції 

суверенної України (історико-правові аспекти) / О. В. 

Барановський // Прав. часопис Донбасу : зб. наук. пр. / М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг; Маріуполь, 2017. - 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/04.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/04.pdf


№ 3/4 (61). – С. 51-60. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-3-

4(61) Висвітлено історико-правові аспекти діяльності органів 

державної влади та управління, Міністерства внутрішніх справ 

України щодо формування нормативно-правової бази створення, 

організації та функціонування органів міліції в умовах становлення 

та розбудови незалежної держави. Охарактеризовано процес 

формування законодавчої бази органів міліції в контексті 

державотворчих процесів становлення незалежної держави. 

Проаналізовано організаційно-управлінську діяльність МВС 

України щодо створення нормативно-правової бази діяльності 

системи органів внутрішніх справ за основними напрямками 

оперативно-службової діяльності. 

7. Біліченко В. Діяльність національної поліції України 

в умовах проведення антитерористичної операції / В. В. 

Біліченко // Теорія і практика сучасної науки : матеріали II Міжнар. 

наук.-практ. конф.,  (м. Чернівці, 24–25 листоп. 2017 р.) : [у 2 ч.].     

Ч. 2. — Чернівці; Херсон: Гельветика, 2017. — С. 27-29. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А786160-2. Розглянуто 

особливості діяльності Національної поліції України в умовах 

антитерористичної операції як одного із суб’єктів у боротьбі з 

тероризмом. Зазначено, що надання необхідних сил та засобів 

виражається у залученні особового складу органів Національної 

поліції до патрулювання, виставлення чергувань на блокпостах та 

інших об’єктах, що мають особливе стратегічне значення. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/soc/archive/546/ 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/soc/archive/546/


8. Біліченко В. Підстави застосування вогнепальної 

зброї працівниками поліції / В. В. Біліченко // Теорія і практика 

сучасної науки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Чернівці, 24–25 листоп. 2017 р.) :  [у 2 ч.]. Ч. 2. — Чернівці ; 

Херсон : Гельветика, 2017. — С. 25-27. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А786160-2. Розглянуто окремі норми закону України 

№ 580-VIII ”Про національну поліцію”, зокрема, статті Закону, де 

йдеться про застосування вогнепальної зброї. Акцентовано увагу 

на поняттях ”застосування” і ”використання” вогнепальної зброї, 

на підставах її застосування. Приділено увагу використанню 

вогнепальної зброї для звільнення заручників, або осіб,  незаконно 

позбавлених волі. Порушено питання про правомірність 

використання зброї. Наголошено на випадках заборони 

використання зброї. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/soc/archive/546/ 

9. Бойко-Бузиль Ю. Ю. Готовність керівної ланки 

органів і підрозділів МВС України до саморозвитку / Ю. Ю. 

Бойко-Бузиль // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. 

Драгоманова. Серія: Психол. науки : зб. наук. пр. – Київ, 2017. –– 

Вип. 6(51). – С. 39-46 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 16339-

6(51) Розкрито зміст та методику емпіричного дослідження 

готовності до саморозвитку на прикладі співробітників органів і 

підрозділів МВС України. Доведено важливість та доцільність 

корекції та формування готовності до саморозвитку в системі 

професійного та особистісного становлення керівної ланки органів 

і підрозділів МВС України. 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/soc/archive/546/


10. Бондаренко В. В. Проблеми професійної 

підготовленості працівників підрозділів патрульної поліції / В. 

В. Бондаренко // Вісн. нац. авіац. ун-ту. Серія: Педагогіка. 

Психологія : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 2(11). – С. 24-28. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 17030-2(11) Досліджено 

проблеми професійної підготовленості працівників підрозділів 

патрульної поліції. Проаналізовано керівні документи, що 

регламентують професійне навчання працівників Національної 

поліції України. Виокремлено проблеми теоретичної, психологічної, 

фізичної, тактичної та стрілецької підготовленості. Встановлено 

можливі напрями удосконалення системи професійної  підготовки 

працівників підрозділів патрульної поліції. Текст: 

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

cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiumMj7hN3bAhVoAZoKHfcF

CCkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php

%2FVisnikPP%2Farticle%2Fview%2F12527&usg=AOvVaw2k-

glUg1qdkqgsBozpPn5v 

11. Бортник С. М. Проблеми правового регулювання 

трудових прав поліцейських / С. М. Бортник // Вісн. Чернівец.    

ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. – Чернівці, 2017. 

– № 2. – С. 173–184. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-

2(2017). Проаналізовано загальне та спеціальне законодавство з 

питань правового регулювання трудових прав поліцейських, а 

також доктринальні дослідження вчених із зазначеної 

проблематики. Визначено причини та умови теперішнього стану 

правового регулювання трудових прав поліцейських. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiumMj7hN3bAhVoAZoKHfcFCCkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php%2FVisnikPP%2Farticle%2Fview%2F12527&usg=AOvVaw2k-glUg1qdkqgsBozpPn5v
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiumMj7hN3bAhVoAZoKHfcFCCkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php%2FVisnikPP%2Farticle%2Fview%2F12527&usg=AOvVaw2k-glUg1qdkqgsBozpPn5v
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiumMj7hN3bAhVoAZoKHfcFCCkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php%2FVisnikPP%2Farticle%2Fview%2F12527&usg=AOvVaw2k-glUg1qdkqgsBozpPn5v
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiumMj7hN3bAhVoAZoKHfcFCCkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php%2FVisnikPP%2Farticle%2Fview%2F12527&usg=AOvVaw2k-glUg1qdkqgsBozpPn5v
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiumMj7hN3bAhVoAZoKHfcFCCkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php%2FVisnikPP%2Farticle%2Fview%2F12527&usg=AOvVaw2k-glUg1qdkqgsBozpPn5v


12. Бутченко М. Поблекшая гордость: патрульная 

полиция, которая должна была стать образцом реформ в 

стране, стремительно теряет доверие сограждан и личный 

состав – сотрудники уходят из-за беспомощности перед 

нарушителями и низких зарплат / Максим Бутченко // День ночь 

48. — 2018. — № 4 (апр.). — С. 6. Наведено дані соцопитування, 

проведені фондом ”Демократичні ініціативи” щодо довіри 

громадян України до діяльності патрульної поліції. 

13. В Україні з’явилася туристична поліція: у курортних 

зонах Одеси та Одеської області починають чергування 

підрозділи туристичної поліції, повідомляє прес-служба 

Міністерства внутрішніх справ // Юрид. вісн. України. — 2018. 

— 1-7 черв. (№ 22). — С. 3. За інформацією МВС, надалі 

планується запустити туристичну поліцію на території всіх 

курортних зон України. Зазначено, що нова поліція працюватиме з 

1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня. 

14. Власенко В. Правоохоронні органи мають 

співпрацювати, а не заважати один одному / Вікторія Власенко 

// Уряд. кур’єр. — 2018. — 15 черв. (№ 112). — С. 3. Надано 

інформацію про брифінг посла Європейського Союзу (ЄС) в Україні 

Г’ю Мінгареллі в межах парламентсько-громадської платформи 

”Правоохоронні органи: компетенції, розмежування повноважень і 

синергія”, яка пройшла в Києві. Наголошено на необхідності 

забезпечити чіткий розподіл функцій новостворених 

правоохоронних органів, зокрема, це стосується Державного бюро 

розслідувань (ДБР). Прокоментовано ситуацію навколо створення 



Антикорупційного суду. Оприлюднено принципову позицію ЄС щодо 

повноважень Служби безпеки України (СБУ). Зазначено, що СБУ 

має займатися виключно питаннями, пов’язаними із захистом 

державної таємниці, контррозвідкою та запобіганням тероризму, 

а не боротьбою з економічними злочинами. Наведено коментарі 

голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія 

Кожем’якіна щодо рекомендацій ЄС. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/pravoohoronni-organi-mayut-

spivpracyuvati-ne-zavaz/ 

15. Головко О. М. Актуальні питання реалізації звіту 

дільничих офіцерів поліції / О. М. Головко // Прав. часопис 

Донбасу : зб. наук. пр. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. 

ін-т. – Кривий Ріг; Маріуполь, 2017. - № 3/4 (61). – С. 108-112. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-3-4 (61) Висвітлено 

актуальні питання реалізації звіту дільничих офіцерів поліції. 

Здійснено аналіз положень чинного законодавства, що визначає 

порядок інформування населення про діяльність поліції. Подано 

тлумачення невизначених у законодавстві моментів, пов’язаних із 

механізмом реалізації звіту дільничих офіцерів поліції. Доведено, 

що такий звіт є правовою формою превентивної адміністративної 

діяльності цих суб’єктів. Визначено напрями удосконалення, 

систематизації та оптимізації зазначеної форми діяльності. 

16. Громадськість та органи правопорядку: контроль, 

моніторинг, співпраця : [практ. посіб. / О. Банчук та ін.] ; за ред. 

О. Банчука ; Центр політ.-прав. реформ. - Київ : Москаленко О. М., 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/pravoohoronni-organi-mayut-spivpracyuvati-ne-zavaz/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/pravoohoronni-organi-mayut-spivpracyuvati-ne-zavaz/


2017. - 76 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А776690 Висвітлено 

питання контролю громадськості за діяльністю органів 

правопорядку. Акцентовано увагу на повноваженнях поліцейських 

комісій, пріоритетах поліцейської діяльності та контролю  за їх 

виконанням. Виокремлено питання соціологічного оцінювання рівня 

довіри населення до поліції.  Значну увагу приділено громадському 

моніторингу за діяльністю органів правопорядку, наведено основні 

правила проведення моніторингу, оформлення результатів 

моніторингової кампанії. Розглянуто питання співпраці 

громадськості та органів правопорядку, зокрема виконання 

спільних проектів, програм забезпечення безпеки і правопорядку. 

Видання здійснено в межах проекту Центру політико-правових 

реформ «Посилення спроможності організацій громадянського 

суспільства у регіонах України впливати на органи державної 

влади та місцевого самоврядування з метою прискорення реформ», 

що реалізується за фінансової підтримки Посольства Королівства 

Нідерландів у рамках програми «Матра». 

17. Гурковський М. П. Поняття державної служби в 

правоохоронній сфері України / М. П. Гурковський, С. С. Єсімов 

// Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 

2017. – Вип. 4. – С. 189-201. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16504-4(2017) Досліджено  поняття «державна служба в 

правоохоронній сфері». Проаналізовано його смислове значення й 

юридичну сутність у контексті діяльності правоохоронних 

органів. З позиції системного аналізу розглянуто керівну та 

керовану підсистеми державної служби в правоохоронній сфері, їх 



динамічні (функції), статичні (структуру), компетенційні (права, 

обов’язки, відповідальність) складові відповідно до напряму 

європейської інтеграції. 

18. Данчул О. С. Особливості профілактики 

адміністративних правопорушень органами Національної 

поліції під час підготовки та проведення футбольних матчів 

/ О. С. Данчул // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія 

юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. – С. 201-211. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Розглянуто особливості 

профілактики адміністративних правопорушень органами 

Національної поліції під час підготовки та проведення футбольних 

матчів. Висвітлено деякі чинники, які впливають на рівень 

протиправних діянь серед уболівальників футбольних команд. 

Проаналізовано законодавство Республіки Італія стосовно 

боротьби з насиллям під час проведення спортивних заходів. 

19. Дзвінка М. Реформа системи національної безпеки – 

одне з ключових завдань / Марія Дзвінка // Шлях перемоги. — 

2018. — 20 черв. (№ 25). — С. 5. Подано основні тези виступу 

народного депутата України, керівника Проводу ”Вільних людей”, 

голови підкомітету з питань державної безпеки Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань національної 

безпеки та оборони Андрія Левуса під час дискусії в межах 5-ї 

зустрічі парламентсько-громадської платформи ”Правоохоронні 

органи: компетенція, розмежування повноважень та синергія”. 

Наголошено на необхідності повернення парламентського 

контролю над діяльністю спецслужб шляхом створення у ВР 



України відповідного комітету, який матиме реальні 

повноваження для впливу на діяльність Служби безпеки України 

(СБУ) та інших спеціальних служб. Висловлено думку, що 

ключовими положеннями для реформування СБУ є: перетворення її 

з правоохоронного на спеціальний орган з правоохоронними 

функціями; демілітаризація; позбавлення СБУ невластивих 

функцій. 

20. Донец С. Полицию вызовет смартфон / Станислав 

Донец // Сегодня. — 2018. — 21 июня (№ 108). — С. 3. Подано 

інформацію, що тепер за допомогою смартфона можна не тільки 

викликати поліцію, але і дізнатися, де найближче відділення, і 

навіть оцінити роботу конкретного патрульного поліцейського. 

Зазначено, що у МВС презентували безкоштовний мобільний 

додаток My Pol, яке вже можна скачати в Google Play і Аppstore. 

21. Задля прозорості та ефективності реформування 

сектору цивільної безпеки / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2018. — 20 черв. (№ 112). — 

Електрон. ресурс. Надано інформацію про виступ голови Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем’якіна на 5-й 

зустрічі парламентсько-громадської платформи ”Правоохоронні 

органи: компетенції, розмежування повноважень і синергія”, 

проведеної Координатором проектів Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та Консультативною 

місією Європейського Союзу (ЄС) в Україні. Проінформовано про 

стан та перспективи законотворчого процесу забезпечення 



правоохоронної діяльності. Зокрема зазначено, що Комітетом ВР 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності проведено всі необхідні законотворчі етапи для того, 

щоб було вирішено комплекс правових, організаційних та кадрових 

питань, пов’язаних із забезпеченням початку повноцінного 

функціонування Державного бюро розслідувань (ДБР). Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/304404 

22. Запотоцький А. Організація і тактика проведення 

обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері 

будівництва / А. П. Запотоцький // Вісн. Чернівец. ф-ту нац. ун-ту 

”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. — Вип. 3. —   

С. 150-157. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-3(2017). 

Розкрито особливості організації і тактику проведення обшуку під 

час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва. 

Висвітлено мету обшуку, вимоги та підстави проведення обшуку, 

планування підготовчого етапу обшуку слідчим, типові місця 

вчинення корисливих злочинів у сфері будівництва, доцільні об’єкти 

обшуку, види обшуку, участь спеціалістів, чинники, що впливають 

на обрання організаційних і тактичних прийомів проведення 

обшуку. 

23. Здоровило Т. Зілля не пройде: підписано меморандум 

про співпрацю між Нацполіцією України та правоохоронцями 

США / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 15-16 черв. 

(№ 64). — С. 3. Йдеться про підписання меморандуму про 

співпрацю між Нацполіцією України та Адміністрацією з 

боротьби з наркотиками Мін’юсту США. Українську сторону 

http://www.golos.com.ua/article/304404


представляв голова Нацполіції Сергій Князєв, американську — 

заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джорж 

Кент. Підписаний меморандум спрямований на активізацію обміну 

інформацією між Україною та США щодо протидії 

транснаціональній наркозлочинності. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3322/2006/123895/ 

24. Здоровило Т. Маєм право мати право: у сфері 

забезпечення прав людини Нацполіція посилить співпрацю з 

ООН / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 20 черв. 

(№ 66). — С. 2. Йдеться про зустріч між головою Нацполіції 

України Сергієм Князєвим та керівником моніторингової місії 

ООН із прав людини в Україні Фіоною Фрейзер. Наведено точку 

зору глави Нацполіці, щодо необхідності такої взаємодії, яка є 

вкрай важливою, адже одним із основних завдань поліції є 

гарантування безпеки громадян та їх прав. Зазначено, що із цією 

метою в структурі Національної поліції України було утворено 

спеціальний підрозділ – Управління забезпечення прав людини. 

Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3324/2006/124045/ 

25. Історія державотворчих процесів в Україні та 

зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української 

Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідомл. міжнар. наук. 

конф.,  м. Харків, 23 листоп. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, НАПрН України, Від-ня теорії та історії держави і права ; 

[редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. Д. Гончаренко, В. М. 

Єрмолаєв]. — Харків: Право, 2017. — 552, [1] с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А785427 Зі змісту: Підготовка охоронців 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3322/2006/123895/
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3324/2006/124045/


правопорядку у Харкові: основні віхи від часів Української революції 

до сьогодення / М. Ю. Бурдін. – С. 88–92. 

26. Карась О. В. Особливості закріплення методів 

адміністративної діяльності Національної поліції в Законі 

України ”Про національну поліцію”/ О. В. Карась // Вісн. 

Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. – 

Чернівці, 2017. – № 2. – С. 114–122. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17761-2(2017). Досліджено новели Закону України 

”Про національну поліцію”, що стосуються реалізації 

Національною поліцією методу переконання у своїй діяльності. 

Розкрито особливості закріплення здійснення методу примусу. 

Приділено увагу поліцейським заходам і особливостям їх правового 

регулювання. Зроблено висновок про необхідність додаткового 

нормативно-правового регулювання реалізації заходів, спрямованих 

на реалізацію методу переконання в діяльності національної 

поліції. 

27. Кісіль З. Р. До питання вдосконалення 

професіоналізації кадрів Національної поліції України / З. Р. 

Кісіль // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психол. – 

Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 25-34. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16475-2(2017) Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/05.pd

f 

28. Кісіль З. Р. Особливості підготовки поліцейських в 

умовах реформування системи МВС України / З. Р. Кісіль 

// Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/05.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/05.pdf


2017. – Вип. 4. – С. 232-239. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16504-4(2017) Досліджено особливості підготовки поліцейських 

кадрів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами 

навчання. Наголошено, що нині не доволі чітко визначено специфіку 

підготовки поліцейських кадрів у таких закладах. Акцентовано на 

існуванні різних підходів до перспектив збереження наявної мережі 

відповідних закладів. Узагальнено проблемні питання 

концептуальних засад покращання діяльності правоохоронних 

органів і якості підготовки поліцейських нової генерації. Зазначено, 

що цей процес може бути успішним лише тоді, коли вся наукова 

спільнота долучиться до осмислення проблем, які існують у 

системі МВС України, та напрацює рекомендації для 

вдосконалення діяльності поліцейських. 

29. Ковалів М. В. Деякі проблемні питання 

законодавчого забезпечення діяльності поліцейських з 

виявлення правопорушень у громадських містах / М. В. Ковалів, 

В. С. Боровікова // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. 

Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 3. – С. 92-101. - Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп16504-3(2017) Опрацьовано нормативно-правову 

базу, що регламентує діяльність поліцейських з виявлення 

правопорушень у громадських місцях. Визначено, що насамперед 

потрібно: уніфікувати поняття «громадське місце», 

класифікувати їх, удосконалити законодавство у частині 

окреслення правових меж дій поліцейських під час виявлення 

правопорушень у громадських місцях, упровадити технічні засоби 

спостереження.Текст: 



http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/12.pd

f 

30. Ковалів М. В. Правоохоронні (поліцейські) заходи 

реагування на правопорушення / М. В. Ковалів // Наук. вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. 

– С. 245-254. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) 

Порушено питання, яке стосується правоохоронних заходів з 

реагування на правопорушення. Розглянуто повноваження 

правоохоронних органів (Національної поліції, її посадових осіб 

тощо) у сфері адміністративної відповідальності, зокрема заходів 

реагування на правопорушення. Охарактеризовано поліцейські 

превентивні заходи та поліцейські заходи з адміністративного 

примусу. 

31. Ковалів М. В. Психологічні особливості забезпечення 

надійності поліцейського патрульної поліції / М. В. Ковалів, 

С. С. Єсімов // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія 

психол. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 34-44. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16475-2(2017) Досліджено психологічні особливості 

забезпечення надійності поліцейського патрульної поліції 

Національної поліції України за умов формування нових напрямів 

службової діяльності патрульної поліції, рефомування 

нормативно-правової бази діяльності служби психологічного 

супроводу оперативно-службової діяльності Національної поліції. 

Розглянуто окремі аспекти первинної службової підготовки в 

контексті формування забезпечення психологічної надійності з 

метою досягнення високої ефективності службової діяльності. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/12.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/12.pdf


Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/06.pd

f 

32. Коваль Л. Держава захистить інтереси чесного 

бізнесу: правоохоронці нестимуть персональну 

відповідальність за незаконний тиск на підприємців / Любомира 

Коваль // Уряд. кур’єр. — 2018. — 14 черв. (№ 111). — С. 1-2. 

Надано інформацію про засідання Кабінету Міністрів України (КМ 

України), під час якого Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 

повідомив, що в межах політики посилення економічних позицій 

держави уряд напрацьовує подальші рішення, спрямовані на захист 

інтересів чесного бізнесу й полегшення ведення підприємницької 

діяльності. Володимир Гройсман звернувся до Верховної Ради 

України (ВР України) із закликом розглянути і ухвалити урядовий 

законопроект щодо посилення відповідальності правоохоронців за 

неправомірні дії. Презентовано постанови, які дають змогу 

запровадити інноваційні підходи та істотно спростити 

застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також 

другий пакет законів щодо ”Маски-шоу стоп”. Схвалено проект 

закону ”Про внесення змін до статті 12 Закону ”Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо 

покращання соціального стану військовослужбовців і забезпечення 

їх житлом після окупації Криму. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/derzhava-zahistit-interesi-chesnogo-

biznesu/ 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/06.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2017/06.pdf
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/derzhava-zahistit-interesi-chesnogo-biznesu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/derzhava-zahistit-interesi-chesnogo-biznesu/


33. Лазукова О. В. Нормативне забезпечення та практика 

реалізації процесуального порядку надання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції / О. В. Лазукова // Проблеми 

законності : зб. наук. пр./ М-во освіти і науки України, Нац. юрид. 

акад. України ім. Я. Мудрого.- Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 183-

194. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14233-138 

Проаналізовано особливості процесуального порядку надання 

дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій за умов 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції, а також наявні на сьогодні проблеми 

практико-прикладного характеру, пов’язані з реалізацією 

положень ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. 

Текст: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/108951 

34. Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції 

”Теорія та практика сучасної юриспруденції”: [у 2 т.].  Т. 2 

/ Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків : Бровін О. В., 2017. – 309 с. —  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А785390-2 Зі змісту: Міжнародні стандарти 

діяльності поліції / В. В. Крапив’янська. – С. 35–38;  Поліцейське 

піклування / В. С. Мельниченко. – С. 50–53. 

35. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 

студентів та аспірантів ”Верховенство права очима правників-

початківців” : 18 листоп. 2017 р., м. Одеса / [відп. ред.: Г. О. 

Ульянова ; уклад.: Ю. Д.  Батан та ін.]. — Одеса : Гельветика, 2017. 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/108951


— 637 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А782738 Зі змісту: 

Військова поліція як засіб врегулювання конфлікту на Донбасі / В. 

В. Головко. – С. 284–287; Природа та значення правоохоронної 

діяльності держави / В. О. Голубович. – С. 287–289; Проблеми 

організації і діяльності правоохоронних органів в умовах 

реформування  / В. О. Наливайченко. – С. 308–310; Проблеми 

соціального захисту працівників поліції / В. І. Паламарчук. – С. 470–

473. 

36. Матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції ”Юриспруденція в теорії і на практиці: питання 

вдосконалення правової грамотності”: 24–25 лют. 2017 р. - 

Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2017. - 119 с. – Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А777426 Зі змісту: Організаційно-правовий механізм 

діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-

економічну безпеку України / О. В. Козирь. – С. 77-81. 

37. Матеріали другої всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції ”Реформування правової 

системи України під впливом євроінтеграційних процесів”: 17–

18 берез. 2017 р. / [редкол.: В. М. Стратонов та ін.]. — Херсон : 

Гельветика, 2017. — 323 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А777425 Зі змісту: Принципи адміністративно-

примусової діяльності підрозділів Національної поліції України 

/ Є. Д. Петрова. – С. 218-220; Правовий статус працівника поліції 

/ О. І. Клімченко. – С. 250-251. 

38. Мельцер Н. Нільс Мельцер: ”Україні важливо 

забезпечити ефективний контроль над діяльністю Служби 



безпеки” / Нільс Мельцер; бесіду вела Тетяна Курманова 

// Дзеркало тижня. — 2018. — 16-22 черв. (№ 23). — С. 10. Подано 

матеріали бесіди зі спеціальним доповідачем Організації 

Об’єднаних Націй (ООН) з питання катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження Нільсом Мельцером, який перебував з візитом в 

Україні. Зазначено, що в ході візиту Нільс Мельцер проінспектував 

місця несвободи на окупованих українських територіях і 

пенітенціарні установи в інших частинах держави. Наголошено, 

що кількість випадків нелюдського ставлення, катувань на 

території, контрольованій владою України, за останні роки значно 

скоритилась. Нільс Мельцер розповів про своє перебування на 

окупованих териоріях, де відвідав місця позбавлення волі. 

Прокоментовано проблему затримання людей Службою безпеки 

України (СБУ) та проінформовано про міжнародний досвід щодо 

порядку затримання особи в умовах військового конфлікту. Текст: 

https://dt.ua/SOCIUM/nils-melcer-ukrayini-vazhlivo-zabezpechiti-

efektivniy-kontrol-nad-diyalnistyu-sluzhbi-bezpeki-280737_.html 

39. Назаренко Д. Протидія організованій злочинності: 

питання термінології / Д. О. Назаренко // Вісн. Чернівец. ф-ту нац. 

ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. — Вип. 3. 

— С. 112-119. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-3(2017). 

Узагальнено  існуючі погляди щодо визначення соціальної 

діяльності, спрямованої проти організованої злочинності, та 

виділення найбільш прийнятного. Сформовано авторську позицію 

https://dt.ua/SOCIUM/nils-melcer-ukrayini-vazhlivo-zabezpechiti-efektivniy-kontrol-nad-diyalnistyu-sluzhbi-bezpeki-280737_.html
https://dt.ua/SOCIUM/nils-melcer-ukrayini-vazhlivo-zabezpechiti-efektivniy-kontrol-nad-diyalnistyu-sluzhbi-bezpeki-280737_.html


щодо назви вказаної діяльності як протидії організованій 

злочинності. 

40. Ольховская Ю. Чиновники под подозрением / Юлия 

Ольховская // Мелитоп. вед. — 2018. — 11 – 17 апр. (№ 15). — С. 3. 

Йдеться про підозрювання посадових осіб виконавчих органів 

Мелітопольської міськради та Запорізької облдержадміністрації в 

тому, що вони уклали договори на виконання уже виконаних робіт. 

41. Панченко А. ДТП и штрафы по-новому: что 

поменялось с лета: свидетели не нужны, но можно 

фотографировать. Эксперты оценили новшества / Александр 

Панченко // Сегодня. — 2018. — 14 июня (№ 103). — С. 2. Йдеться 

про дію наказу Міністерства внутрішніх справ України № 318, 

який прискорює передачу до суду справ про порушення правил 

дорожнього руху, а також мінімізує корупцію і фальсифікації при 

оформленні аварії. 

42. Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність за 

перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу за КК України: основні теоретичні та 

прикладні проблеми / О. Ф. Пасєка // Наук. вісн. Львів. держ.     

ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 3. – С. 166-

176. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2017) 

Проаналізовано основні теоретичні та прикладні проблеми 

кримінальної відповідальності за перевищення влади або службових 

повноважень відповідно до Кримінального кодексу України. 

Розглянуто проблемні питання щодо визначення елементів цього 

складу злочину й окремих його ознак. Акцентовано на відсутності 



чітких критеріїв приналежності того  чи іншого органу до 

категорії «правоохоронний». Наголошено на проблемах, які 

виникають під час визначення змісту перевищення влади, 

перевищення службових повноважень, а також змісту поняття 

«істотна шкода». Зроблено спробу вдосконалити чинне 

кримінальне законодавство в частині регламентації 

відповідальності за перевищення влади або службових 

повноважень. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/20.pd

f 

43. Пахомов В В. Військова поліція / Володимир 

Васильович Пахомов, Ігор Володимирович Карих, Руслана 

Олександрівна Дегтяр // Прав. горизонти. - 2017. - № 5. — С. 120-

124. Проаналізовано питання запровадження в Україні інституту 

Військової поліції відповідно до проекту Закону України «Про 

Військову поліцію» від 21 січня 2015 року № 1805 який внесений до 

Верховної Ради України. Пропонується створити новий 

правоохоронний орган – Військову поліцію, яка буде наділена більш 

широкими повноваженнями, зокрема, правом проводити досудове 

слідство. 

44. Правові засади діяльності правоохоронних органів : 

зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнарод. наук.-практ. конф.        

(15 груд. 2017 р.), [м. Харків] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого [та ін. ; редкол.: Є. О. Алісов (голова) та ін.]. — Харків : 

Точка, 2017. — 188 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  В74114 Зі 

змісту:  Законодательные проблемы Национальной полиции / Л. И. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/20.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/20.pdf


Мезенцев. – С. 17-18; Политическое влияние на деятельность  

руководителя Национальной полиции Украины / П. В. Овсянников. – 

С. 21-22; Досвід Польщі у формуванні та функціонуванні поліції / А. 

І. Абдюханова. – С. 36-38; Діяльність правоохоронних органів щодо 

протидії нелегальної міграції в Україні / Т. І. Вітковська. – С. 48-

49; Адміністративно-правове регулювання антитерористичної 

операції / А. В. Григорцев. – С. 5-–55; Превентивна 

(попереджувальна) функція поліції як засіб забезпечення 

правопорядку / А. О. Зубко. – С. 62-63; Міліція та Національна 

поліція: порівняльний аспект / С. Г. Константиновський. – С.77-79; 

Правові засади забезпечення інформаційної безпеки в 

департаменті кіберполіції / В. Ю. Лиманський. – С. 87-88; Щодо 

регламентації деяких аспектів діяльності патрульної поліції у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / М. С. Лобко. – С. 90-

92; Правовий нігілізм в діяльності працівників поліції / П. М. 

Приблуда. – С. 104-106; Взаємодія оперативних підрозділів 

правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу 

наркотичних засобів / Г. К. Смоляков. – С. 110-111. 

45. Публічне і приватне право: конституційні засади та 

інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. 

конф. : тези наук. доп.,  (22 черв. 2017 р.). - Київ : АртЕк, 2017. - 

133 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А777386 Зі змісту: Етичні 

засади функціонування Національної поліції України / О. О. 

Вербицька. – С. 118-121; Місце правоохоронних органів у механізмі 

держави / В. А. Крет. – С. 128-131.    



46. Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 8–9 груд. 2017 року). У 2 ч. Ч. 2. – Херсон, 2017. –  152 

с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А786167-2 Зі змісту: 

Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції. 

Перспективи запобігання корупції / К. К. Черкас. – С. 148-150. 

Текст: http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/law/archive/542/ 

47. Світ без корупції: міф чи реальність? : зб. наук. пр. за 

матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. круглого столу (4 жовт.    

2017 р., [м. Харків]) : в рамках I Харків. міжнар. юрид. форуму 

”Право та проблеми сталого розвитку у глобалізованому світі” / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Ю. П. Битяк 

(голова) та ін.]. — Харків : Точка, 2017. — 152 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  В74145 Зі змісту: До питань боротьби з 

корупцією в органах національної поліції України / І. М. Компанієць. 

– С. 27-29; Окремі питання дослідження корупції у правоохоронних 

органах / Н. П. Матюхіна. – С. 62-64; Деякі питання формування 

антикорупційної політики в Україні та Польщі  О. В. Паровишник. 

– С. 64-67; Стандарти протидії корупції в Великобританії / А. А. 

Бєлініна. – С. 68-70;  Перспективи використання антикорупційної 

політики Польщі в Україні / М. І. Зельцер. – С. 70-72; Міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції / Н. М. 

Кічігіна. – С. 73-75; Досвід Сінгапуру у боротьбі з корупцією і 

можливість його застосування в Україні / А. О. Лалаянц. – С. 76-

78; Міжнародний досвід зарубіжних країн з питань протидії 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/law/archive/542/


корупції / Л. М. Руіссам. – С. 80-84; Корупція в Україні та 

Німеччині / О. О. Тонконог. – С. 84-86. 

48. Середа В. В. Ефективність у системі оцінки діяльності 

територіальних органів Національної поліції / В. В. Середа 

// Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 

2017. – Вип. 4. – С. 279-288. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16504-4(2017) Розглянуто питання ефективності у системі 

оцінки діяльності територіальних органів Національної поліції 

України з позиції впливу нормативно-правового регулювання на 

керовані об’єкти – територіальні органи у правління відповідно до 

адміністративно-територіального устрою, а також роль МВС 

України й апарату Національної поліції. Проаналізовано 

адміністративні й організаційні аспекти діяльності керівництва 

стосовно ефективності діяльності територіальних підрозділів 

Національної поліції у контексті Стратегії розвитку системи 

МВС України. 

49. Силенко А. Після зустрічей із чернігівцями поліція 

отримала доручення від мера: зокрема, поліціянти мають 

посилити увагу до території навколо розважальних закладів і 

жорсткіше контролювати торгівлю спиртним і цигарками, 

особливо на зупинках неповнолітнім / Андрій Силенко // Черніг. 

відом. — 2018. — 23 трав. (№ 21). — С. 4. 

50. Традиції та новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.:       

19 трав. 2017 р. : у 2 т. Т. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр НАПрН України ; [відп. 



ред. Г. О. Ульянова]. — Одеса: Гельветика, 2017. —  846 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А777383-2 Зі змісту: Ознаки поліцейських 

послуг та їх характеристика / Ю. З. Біла-Тюріна. – С. 72-74;  

Контроль і нагляд за діяльністю патрульної поліції у сфері 

забезпечення дорожнього руху / Р. М. Рилипів. – С. 84-86; Місце 

Національного антикорупційного бюро України в системі 

правоохоронних органів України / А. А. Чешко. – С. 190-192; До 

питання про поняття перешкоджання службовій діяльності 

працівників правоохоронних органів / С. В. Єрмолаєнко-Задорожня. 

– С. 337-339. 

51. Тракалюк О. Передовий досвід впровадження 

процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності 

силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, 

Д. Зубовський // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військ.-

спец. науки. – Київ, 2017. – Вип. 1(36). - С. 54-60. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15229-1(36) Розглянуто досвід 

організації та проведення опитування з використанням поліграфа. 

Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур 

зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих 

відмінностей проведення опитування з використанням поліграфа 

як у практичній сфері, так і в юридичному забезпеченні процедури. 

Отримані результати доцільно використовувати у вітчизняній 

практиці.Текст: http://mil.univ.kiev.ua/files/237_1310867477.pdf 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-

процесуального права 
 

http://mil.univ.kiev.ua/files/237_1310867477.pdf


52. Актуальні питання реформування правової системи: 

зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.- практ. конф.: м. Луцьк, 16–17 

черв. 2017 р. / Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки,  Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка; [уклад. Л. М. Джурак; редкол.: І. Я. Коцан  

(голова) та ін.]. — Луцьк: Вежа-Друк, 2017. — 251 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: В73176  Зі змісту: Вік кримінальної 

відповідальності  у кримінальному законодавстві зарубіжних країн 

/ В. В. Аніщук. – С. 199-201; До питання про протидію 

розслідування злочинів у сфері наркобізнесу / А. А. Павлишина. – 

С. 226-228; Кримінально-правова заборона керування 

транспортним засобом у стані сп’яніння за законодавством країн 

ЄС / О. Л. Старко. – С. 231-232. 

53. Баганець О. Рівень протидії злочинності та стан 

розкриття кримінальних правопорушень у 2017 році (у 

порівнянні з 2013-2016 роками): (ч. 3) / Олексій Баганець // Юрид. 

вісн. України. — 2018. — 25-31 трав. (№ 21). — С. 6-7. Наведено 

відсоток розкриття резонансних злочинів (умисне вбивство, тяжкі 

тілесні ушкодження). Зазначено, що важливим напрямом 

діяльності правоохоронців за умов сьогодення є протидія 

організованій злочинності. 

54. Байрака Т. Ф. Генеза кримінального права України 

та Росії за доби середньовіччя / Тетяна Федорівна Байрака. — 

Київ: Інтерсервіс, 2017. — 266 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А785374 Проведено компаративно-історичне 

дослідження становлення і розвитку кримінального права України 

та Росії за доби Середньовіччя. Домінуюче місце займає 



характеристика джерел (форм) кримінального права України та 

Росії, з’ясування особливостей ґенези норм та інститутів 

кримінального права цих країн. Розглянуто низку дискусійних 

питань з досліджуваної проблеми.  

55. Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров’я особи: 

кримінальна відповідальність медичних працівників / Валерія 

Валентинівна Балабко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Нац. 

гірн. ун-т”. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. — 287 с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А777390 Розглянуто питання 

кримінальної відповідальності медичних працівників за вчинення 

злочинів проти життя та здоров’я особи. Висвітлено генезис, 

сучасний стан, зарубіжний і міжнародний досвід розглядуваної 

проблеми. Увагу приділено педалізації цих злочинів та протидії 

корупційній діяльності медичних працівників. 

56. Башинський О. Формування інституту 

кримінального покарання в радянському законодавстві про 

кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. XX ст.) / О. А. 

Башинський // Вісн. Чернівец. ф-ту нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : 

зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. — Вип. 4. — С. 8-15. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017). Проаналізовано 

законодавство про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) 

1919–1991 рр. в частині формування інституту кримінального 

покарання. Розкрито поняття кримінального покарання, його види 

та цілі. Висвітлено процес трансформації кримінального 

покарання в ”заходи соціального захисту”, що сприяло порушенню 

основних принципів призначення покарання законності, 



справедливості, гуманізму. Проілюстровано етапи розвитку 

покарання в кримінальному законодавстві в означений період. 

57. Бесчастний В. М. Кримінологічне забезпечення 

протидії злочинності в Україні / Віктор Миколайович Бесчастний. 

— Харків : В справі, 2017. — 358, [1] с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А777414 Розглянуто комплекс теоретичних і 

практичних питань  з організації та здійснення кримінологічного 

забезпечення протидії злочинності в Україні. Із залученням різних 

методів наукового аналізу визначено соціальний, правовий і 

функціональний зміст кримінологічного забезпечення, його місце в 

системі кримінологічних категорій і понять, співвідношення із 

механізмом і протидією злочинності в цілому. Розглянуто 

актуальні проблеми забезпечення кримінологічної безпеки країни 

різними організаційно-управлінськими засобами, а також питання 

організації та здійснення кримінологічного впливу на злочинність з 

боку владних органів та інституцій. 

58. Бугаєць А. В. Корислива насильницька злочинність 

на залізничному транспорті України / Артем Вікторович Бугаєць; 

за заг. ред. В. В. Голіни; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 192, [1] с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А776678 Монографію присвячено 

комплексному дослідженню корисливої насильницької злочинності 

на залізничному транспорті. Наведено кримінологічну 

характеристику цього виду злочинності, проаналізовано 

детермінаційний комплекс таких злочинів та визначено його 

специфіку. За результатами узагальнення проведеного емпіричного 



дослідження окреслено характерні риси і властивості особи 

злочинця та потерпілих. Визначення специфіки корисливих 

насильницьких злочинів на залізничному транспорті дозволило 

розробити концептуальні засади їх запобігання та з’ясувати.  

59. Бурда С. Я. Покарання у виді довічного позбавлення 

волі в Україні: шлях до гуманізації / С. Я. Бурда // Наук. вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. 

– С. 279-288. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) 

Проаналізовано кримінальне законодавство України, яке 

регламентує покарання у вигляді довічного позбавлення волі, надано 

його кримінально-правову характеристику. Акцентовано увагу на 

стан дотримання і забезпечення прав та обов’язків громадян, які 

відбувають цей вид покарання. Зроблено спробу охарактеризувати 

сучасний стан і тенденції розвитку вказаного виду покарання в 

кримінальному праві України. 

60. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального 

процесуального доказування / В. В. Вапнярчук; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків: Юрайт, 2017. — 407 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б353551 Висвітлено актуальні питання 

теорії і практики кримінального процесуального доказування, які є 

предметом гострих дискусій у науці кримінального процесу, 

зокрема: про саму сутність доказування, його філософсько-

методологічне підґрунтя, об’єкт і предмет доказування, мету, 

мотиви і стандарти доказування, способи і засоби доказування, 

про суб’єктів доказування і розподілення між ними тягаря його 

здійснення. 



61. Ватраль А. В. Засоби кримінально-процесуального 

пізнання / А. В. Ватраль // Теорія та практика судов. експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр.  – Харків, 2017. – Вип. 17. – С. 47-55. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп.15965-17 Розглянуто основні 

засоби пізнавальної діяльності слідчого в ході досудового 

розслідування злочину. Визначено роль слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) дій, криміналістичної техніки та 

заздалегідь ідентифікованих (помічених), несправжніх 

(імітаційних) засобів у процесі отримання доказової інформації для 

встановлення істини в кримінальному провадженні.Текст: 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf 

62. Вереша Р. В. Теоретико-прикладні аспекти 

суб’єктивної сторони складу злочину / Роман Вікторович 

Вереша; Акад. адвокатури України. - Київ: Правова єдність, 2017. - 

567 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А776696 Розглянуто 

проблеми суб’єктивної сторони складу злочину. Досліджено її 

теоретичні, юридичні та практичні аспекти, обґрунтовано 

пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального та 

кримінального процесуального законодавства України. Основні 

положення та висновки, викладені в книзі, можуть бути враховані 

в законопроектній роботі Верховної Ради України, в практиці 

застосування судами положень кримінального законодавства 

України, при подальшому теоретичному дослідженні суб’єктивної 

сторони складу злочину та механізму реалізації норм 

кримінального права, при аналізі змісту кримінальної 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf


відповідальності та підстави кримінальної відповідальності, а 

також у навчальному процесі. 

63. Галаган В. І. Потреби криміналістичного 

забезпечення дотримання прав і свобод людини під час 

проведення процесуальних дій / В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко 

// Криміналістика і судова експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. 

/ Київ. НДІ судов. експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2017. – 

Вип. 62. – С. 3-10. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп2648-62 

Акцентовано увагу на важливості дотримання процесуального 

порядку проведення слідчих (розшукових) дій за Кримінальним 

процесуальним кодексом України, що обмежують права та 

свободи учасників кримінального провадження. Обгрунтовано 

необхідність використання під час цієї діяльності  

криміналістичних знань, спрямованих на забезпечення дотримання 

прав і свобод громадян, а також вивчення проблеми захисту їх 

прав засобами та методами криміналістики. 

64. Грицюк І. В. Протидія розслідуванню кримінальних 

правопорушень у сфері оподаткування: теорія та практика 

/ Ігор Васильович Грицюк ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т 

Держ. податк. служби України. — Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 

2015. — 283 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А777399 

Розкрито генезис поняття протидії розслідуванню кримінальних 

правопорушень (злочинів) у сфері оподаткування та запропоновано 

визначення цього терміна. Виділено та згруповано типові форми 

та способи протидії розслідуванню кримінальних правопорушень у 

сфері оподаткування. Узагальнено основні фактори, що сприяють 



протидії розслідуванню кримінальних правопорушень у сфері 

оподаткування, шляхом їх систематизації. Охарактеризовано 

особливості використання слідчим спеціальних знань в умовах 

протидії розслідуванню. Конкретизовано та визначено тактичні 

прийоми проведення окремих слідчих дій в умовах протидії 

розслідуванню з боку зацікавлених осіб. 

65. Гула Л. Ф. Кримінологічна характеристика злочинів, 

учинених засудженими в установах виконання покарання / Л. 

Ф. Гула, Н. Л. Гула // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. 

Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 3. – С. 131-140. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці Бп16504-3(2017) Розглянуто поняття та 

зміст кримінологічної характеристики злочинності в установах 

виконання  покарання. Охарактеризовано структуру і динаміку 

злочинів, що вчиняються засудженими у місцях позбавлення волі. 

Окреслено методику відслідкування злочинності в установах 

виконання покарання. Визначено основні обставини,  які сприяють 

учиненню злочинів засудженими в установах виконання покарання 

залежно від виду рівня безпеки колонії. З’ясовано залежність 

пенітенціарної злочинності від конкретної оперативної 

обстановки в установі й стану загальної злочинності в Україні. 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/16.pd

f 

66. Гураль Л. О. Поняття й види тілесних ушкоджень за 

кримінальним правом України / Л. О. Гураль // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 3. –      

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/16.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/16.pdf


С. 140-147. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2017) 

Розглянуто погляди науковців на тлумачення поняття «тілесне 

ушкодження». Вказано, що доцільно узгодити кримінально-правове 

та медичне визначення цього поняття. Проаналізовано недоліки 

законодавства у сфері визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень. Запропоновано трактування цього терміна закріпити 

на рівні і спеціального, і кримінального закону. Доведено, що нині 

необхідно детальніше розробити спосіб визначення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень під час кваліфікації злочинних 

діянь, що посягають на тілесну недоторканність особи. 

Запропоновано авторський варіант визначення розглянутого 

поняття. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/17.pd

f 

67. Довідник керівника місцевої прокуратури / [О. В. 

Амелін та ін. ; за ред. Г. В. Попова, Ю. В. Шевченка, О. З. Гладуна ; 

Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2018. — 317 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А784251 Висвітлено актуальні питання, 

що виникають у діяльності керівників місцевих прокуратур під час 

організації їх роботи. Розглянуто методику виконання завдань, 

покладених на керівника прокуратури згідно з конституційними 

функціями цього органу. Охарактеризовано повноваження 

керівника місцевої прокуратури у кримінальному провадженні та 

щодо представництва інтересів держави в суді, у сфері 

ювенальної юстиції. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/17.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/17.pdf


68. Журавльова М. О. Особливості дослідження 

моральної шкоди в кримінальному процесі / М. О. Журавльова 

// Теорія та практика судов. експертизи і криміналістики : зб. наук. 

пр.  – Харків, 2017. – Вип. 17. – С. 401-407. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15965-17 Зазначено суперечності, які виникли після 

внесення змін до ст. 242 КПК України, де було закріплено 

обов’язкове призначення психологічної експертизи моральної шкоди 

в кримінальному процесі. Розглянуто шляхи їх подолання. 

Обґрунтовано думку про недоцільність призначення експертизи 

моральних страждань особи в межах кримінального 

провадження.Текст: 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf 

69. Іскендеров Е. Кримінальні процесуальні гарантії 

детективі національного антикорупційного бюро України як 

суб’єктів доказування у досудовому розслідуванні // Вісн. Київ. 

нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – Київ, 2017. – Вип. 

1(104). - С. 70-74. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп31-1(104) 

Досліджено проблемні питання реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій детективів Національного 

антикорупційного бюро України як суб'єктів доказування в 

досудовому розслідуванні. Звернено увагу на недоліки чинного 

кримінального процесуального законодавства України, проблемні 

питання їх застосування у практичній діяльності та надано 

науково-обґрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. Текст: 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/yur

ydych_104_2017.pdf 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/yurydych_104_2017.pdf
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/yurydych_104_2017.pdf


70. Калганова О. А. Кримінально-процесуальний аспект 

забезпечення безпеки окремої категорії осіб, які участь у 

кримінальному судочинстві / О. А. Калганова, Т. О. Таранюк 

// Міжнар. юрид. вісн. : актуал. проблеми сучасності (теорія та 

практика). – Ірпінь, 2017. -  Вип. 4/5. – С. 173-178. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17924-4-5(8-9) Особливу увагу 

приділено проблемі забезпечення захисту свідків у кримінальному 

провадженні. Обгрунтовано необхідність впровадження 

інституту захисту свідків та створення необхідних програм 

захисту в Україні. Висвітлено досвід Сполучених Штатів Америки 

(США), де діє Федеральна програма захисту свідків. 

Проаналізовано міжнародно-правові акти, які закріплюють 

загальні принципи заходів із захисту свідків. 

71. Канюка І. Гарантії забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність у кримінальному провадженні / І. М. 

Канюка, О. І. Мінкевич // Вісн. Чернівец. ф-ту нац. ун-ту ”Одес. 

юрид. акад.” : зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. — Вип. 4. — С. 205-

219. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017). Здійснено 

комплексний теоретичний аналіз системи гарантій забезпечення 

права на свободу і особисту недоторканність у кримінальному 

провадженні. Встановлено, що складовими структури гарантій 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність є: 

безпосередньо наявність права на свободу та особисту 

недоторканність; процесуальна форма самого кримінального 

провадження, що включає можливість законного обмеження права 

на свободу та особисту недоторканність, а також процесуальні 



санкції, які застосовуються при порушенні чи невиконанні 

обов’язків органу, який здійснює кримінальне провадження, щодо 

існуючого порядку арешту, тримання під вартою і затримання 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. 

72. Киричко В. М. Проблема розмежування кримінальної 

та адміністративної відповідальності за порушення заборон 

одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її 

вирішення / В. М. Киричко // Проблеми законності : зб. наук. пр. 

/ М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого. - Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 118-132. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14233-138 Обґрунтовано, що 

порушення заборон щодо одержання неправомірної вигоди є 

корупційним діянням і тягне за собою кримінальну 

відповідальність, а порушення заборон щодо подарунків є 

правопорушенням, пов’язаним з корупцію, і тягне за собою 

адміністративну відповідальність. Текст: 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/105435 

73. Кісіль Р.-В. В. Дефекти сучасного законодавства про 

адміністративну відповідність: корупційні загрози та методи їх 

подолання / Р.-В. В. Кісіль // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. 

справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. – С. 239-245. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Розглянуто проблеми 

практичної реалізації законодавства України про адміністративні 

правопорушення через призму судової й юрисдикційної 

правореалізації. Окреслено головні проблеми, що виникають під час 

практичної реалізації диспозитивності правозастосування 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/105435


суддями, й встановлено, який вплив матиме гармонізація 

вітчизняної правової системи з загальними постулатами 

преюдиційності як правового інституту. Наведено практичні 

методи забезпечення уніфікації процесуальних актів у межах 

інституційно-категоріальної форми проваджень. 

74. Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід 

громадського впливу на злочинність / Максим Геннадійович 

Колодяжний; за ред. В. В. Голіни; НАПрН України, НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків: Право, 2017. -   

251 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А776679  Вивчено сучасний 

стан та основні форми громадського впливу на злочинність у низці 

країн світу. Здійснено спробу висвітлити розуміння громадськості 

як суб’єкта запобіжної діяльності передусім у розвинених західних 

державах. Досліджено нормативно-правові акти, що 

регламентують та визначають діяльність недержавних органів у 

сфері запобігання злочинності за кордоном. На підставі вивчення 

офіційної статистичної інформації органів кримінальної юстиції 

зроблено певні висновки щодо стану й сучасних тенденцій 

злочинності у низці держав Північної та Південної Америки, 

Європи і Азії. На підставі дослідження зарубіжного досвіду участі 

громадськості у запобіганні злочинності запропоновано низку 

напрямів його упровадження у правотворчій та правозастосовній 

практиці в Україні. 

75. Корупційна злочинність: витоки, сучасний стан, 

стратегія протидії / [Т. В. Корнякова та ін. ; за заг. ред. Т. В. 

Корнякової] ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. О. 



Гончара. - Дніпро: Ліра, 2017. - 274 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А776702 Висвітлено питання виникнення та розвитку 

корупції в історії людства. Відображено основні чинники 

корумпованості суспільних відносин, розкрито загальні положення 

сучасної національної антикорупційної стратегії. Проаналізовано 

міжнародне і національне законодавство щодо подолання корупції, 

а також зарубіжна практика їх застосування. 

76. Кримінально-правова охорона соціального та 

пенсійного страхування / В. С. Кошевський [та ін.]; Нац. акад. 

внутр. справ. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 152 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б353306 Присвячено комплексному та 

системному дослідженню питань кримінально-правової охорони 

сфери соціального та пенсійного страхування. Розглянуто генезис і 

зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, а також проаналізовано 

елементи складу цього діяння (ст. 212і Кримінального кодексу 

України). Проаналізовано кваліфікаційніі ознаки складу ухилення 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також 

проведено його відмежування від суміжних складів злочинів. 

77. Кримінологічна характеристика злочинності в історії 

людства / Т. В. Корнякова [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2017. - 295, [2] с. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: А776707  Це наукове 



напрацювання вперше здійснено професорсько-викладацьким 

складом юридичного факультету Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара та містить 

правовий аналіз виникнення та розвитку злочинності в історії 

людства. 

78. Леонов Б. Д. Запобігання тероризму: кримінологічний 

аспект / Борис Дмитрович Леонов. — Київ : АртЕк, 2016. — 434 с. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: А785366 Висвітлено актуальні 

проблеми боротьби з тероризмом. Розкрито сутність і природу 

тероризму, подано кримінологічну характеристику його проявів. 

На підставі вивчення основних рис особи терориста здійснено 

типологію терористів. Аналіз детермінації терористичної 

злочинності дав змогу системно викласти найбільш ефективні 

заходи щодо її запобігання.  

79. Ліховіцький Я. Персонал органів та установ 

виконання покарань як суб’єкт реалізації сучасної 

кримінально-виконавчої політики / Я. О. Ліховіцький // Вісн. 

Чернівец. ф-ту нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. — 

Чернівці, 2017. — Вип. 3. — С. 102-112. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17761-3(2017). Проаналізовано зміст сучасної 

кримінально-виконавчої політики України, та з’ясовано місце і 

роль у ній персоналу органів та установ виконання покарань як 

одного із суб’єктів її реалізації. Встановлено основні проблемні 

моменти з означеної тематики дослідження та розроблено 

науково-обгрунтовані шляхи щодо їх вирішення по суті. 



80. Ляшук О. М. Умови перейняття кримінального 

провадження від іноземної держави / О. М. Ляшук, О. В. 

Прокопенко // Міжнар. юрид. вісн: актуал. проблеми сучасності 

(теорія та практика). – Ірпінь, 2017. -  Вип. 4/5. – С. 179-184. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 17924-4-5(8-9) Проаналізовано 

норми чинного Кримінального процесуального кодексу України 

(КПК України) щодо відповідності такому інституту правової 

допомоги у міжнародній практиці як інститут перейняття 

кримінального переслідування. Зазначено, що це дієвий інструмент 

взаємодії у сфері боротьби зі злочинністю та засіб реалізації 

принципу невідворотності покарання. Досліджено ратифіковані 

Україною міжнародні договори, які регламентують питання 

стосовно кримінального переслідування.   

81. Макаров М. А. Теорія та практика здійснення 

судового контролю у кримінальному процесі / Марк 

Анатолійович Макаров. - Київ: Кафедра, 2017. - 433 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А776704 Викладено результати 

комплексного дослідження теоретичних та правових основ 

судового контролю у кримінальному процесі. Грунтуючись на 

наукових узагальненнях учених-правознавців та практиків, автор 

пропонує власне бачення вирішення низки складних питань про 

прийняття слідчим суддею рішень щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, надання дозволу на 

проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) 

та інших процесуальних дій, розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора, прийняття слідчим суддею 



рішень при здійсненні видачі особи (екстрадиції). Запропоновано 

низку змін та доповнень до чинного кримінального процесуального 

законодавства. 

82. Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції 

”Теорія та практика сучасної юриспруденції” : [у 2 т.]. Т. 1 

/ Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого.  — 

Харків : Бровін О. В., 2017.  – 323 с. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А785390-1 Зі змісту: Довічне позбавлення волі як вид 

покарання за чинним Кримінальним кодексом: проблема його 

застосування та виконання /  В. О. Бражник. – С. 252-254; 

Неосудність та її кримінально-правове значення / Д. С. Гучмазова. 

– С. 261–262; Деякі проблеми кримінально-правової охорони 

безпеки дорожнього руху / Н. І. Демедчук. – С. 263-264; 

Кримінологічна характеристика кіберзлочинності (комп’ютерної 

злочинності) та її запобігання в сучасних умовах / К. І. Жадан. – 

С. 264-266; «Чоловічий» аспект гендерної нерівності в 

кримінальному праві України / В. В. Кошель. – С. 275-277; 

Кримінальна відповідальність за державну зраду: порівняльно-

правовий аналіз / Ю. С. Крістенкова. – С. 277-279; Покарання для 

неповнолітніх і Україні: міжнародні стандарти та недоліки 

вітчизняного кримінального законодавства / А. М. Ніколенко. – 

С. 285-287. 

83. Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції 

”Теорія та практика сучасної юриспруденції”: [у 2 т.].  Т. 2 

/ Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків : Бровін О. В., 2017. – 309 с. —  Шифр зберігання в 



Бібліотеці: А785390-2 Зі змісту: Міжнародні стандарти 

діяльності поліції / В. В. Крапив’янська. – С. 35-38;  Поліцейське 

піклування / В. С. Мельниченко. – С. 50-53; Криміналістична 

техніка: проблематика розвитку і шляхи вдосконалення / А. А. 

Зайченко. – С. 188-190; До питання нормативного врегулювання 

процесуальних джерел доказів  за КПК України та Франції / Ю. Ю. 

Іванова. – С. 190-193; Доказування в кримінальному провадженні 

/ А. С. Сагач. – С. 193–195; Еволюція  кримінального 

процесуального законодавства України кінця IX ст. – початку  XIX  

ст. / Д. Соломаха. – С. 196-198; Міжнародно-правове 

співробітництво у сфері протидії кіберзлочинності / Ю. Р. Зайва. – 

С. 225-227; Міжнародний кримінальний суд: окремі аспекти 

діяльності /  М. Е. Зубкова. – С. 230-232. 

84. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 

студентів та аспірантів ”Верховенство права очима правників-

початківців”: 18 листоп. 2017 р., м. Одеса / [відп. ред.: Г. О. 

Ульянова ; уклад.: Ю. Д. Батан та ін.]. — Одеса : Гельветика, 2017. 

— 637 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А782738 Зі змісту: 

Дискримінація за ознакою статі у системі покарань за 

Кримінальним кодексом України як порушення одного з 

основоположних конституційних прав людини / І. С. Садолінська. – 

С. 6-–71; Використання інформаційних технологій при 

кримінальному переслідуванні в англо-американській правовій 

системі / А. В. Кандиба. – С. 110-112; Актуальність законодавчого 

закріплення кримінальної відповідальності за доведення до 

самогубства у мережі Інтернет /  М. Ю. Дериш. – С. 169-171; 



Кримінальна відповідальність за військові злочини та за військові 

службові злочини у законодавстві України / Д. В. Лихоліт. – С 176-

179; Вік кримінальної відповідальності: національний та 

зарубіжний досвід / М. І Лоєвська. – С. 179-181; Конфіскація майна 

як вид кримінального покарання / І. В. Розлуцький. – С. 185-187; 

Щодо питання інтродукції кримінального проступку у національне 

кримінальне право / І. І. Сорока. – С. 187-190; Особливості 

нормативного врегулювання інституту примирення в сфері 

кримінальної юстиції / Р. В. Фаріон. – С. 191-193; Кримінально-

правові засоби протидії кіберзлочинності в Україні / Ю. О. 

Шишацька. – С. 196-197; Кримінологічний аналіз стану 

злочинності в Україні / О. В. Біганська. – С. 198-200; Деякі аспекти 

впливу засобів масової інформації на формування кримінальної 

субкультури / М. О. Мокряк. – С. 212-214;  Проблематика початку 

досудового розслідування згідно з чинним Кримінально-

процесуальним кодексом України / М. О. Бабійчук. – С. 222-223; 

Особливості розслідування вбивств на замовлення / В. О. 

Вдовиченко. – С. 226-228; Криміналістична характеристика 

способи[ів] кардінгу в Україні та США / О. А. Гагашкіна. – С. 23-–

237; Повноваження прокурора при застосуванні заходів 

забезпечення кримінального провадження  / І. О. Завертайло. – 

С. 246-248; Криміналістична характеристика злочинів, що 

вчиняються організованими злочинними групами / В. В. Кондрич. – 

С. 249-251; Загальні криміналістичні положення протидії злочинам 

проти тварин / Н. С. Малик. – С. 253-256; Проблемні аспекти 



участі потерпілого у кримінальному процесуальному доказуванні  / 

В. В. Сіденко. – С. 263-266. 

85. Матеріали другої всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції ”Реформування правової 

системи України під впливом євроінтеграційних процесів” 17–

18 берез. 2017 р. / [редкол.:  В. М. Стратонов та ін.]. — Херсон : 

Гельветика, 2017. — 323 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А777425 Зі змісту: Сучасний стан дослідження 

інституту відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному 

провадженні / В. А. Павлова. – С. 146-148; Проблеми боротьби з 

торгівлею людьми в Україні / С. В. Горішний. – С. 247-249; 

Проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки 

України за суб’єктивними ознаками / І. М. Компаніченко. – С. 251-

254; Кримінально-правова характеристика злочинів щодо торгівлі 

людьми / Т. В. Тісліченко. – С. 26—263; Криміналістичні 

класифікація та характеристика окремих слідчих ситуацій у 

злочинах проти довкілля / А. В. Бойко. – С. 277-280; До питання 

використання державних реєстрів у кримінальному провадженні  

/ А. А. Іваницький. – С. 286-288; Сутність процесуальних строків у 

кримінальному процесі /Т. В. Ліпко. – С. 291-293; Правова природа 

та сутність слідчих (розшукових) дій за кримінально-

процесуальним законодавством України / Д. С. Яновський. – С. 304-

306. 

86. Меры пресечения в уголовном процессе по 

законодательству Украины, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова : сб. 



науч. тр. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України [та ін.]. — Киев: Нац. акад. прокуратуры Украины, 2018. 

— 196 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Б355649 Викладено 

матеріали провідних вчених, представників правоохоронних 

органів, вищих навчальних закладів вказаних країн, що стосуються 

реалізації науково-практичних підходів до вирішення проблем 

інтерпретації та реалізації конституційних прав і свобод людини в 

національних правових системах, практики правозастосовної 

діяльності в цій сфері, зокрема, під час застосування запобіжних 

заходів у кримінальному провадженні. 

87. Методичні рекомендації з виявлення, 

документування та розслідування злочинів, пов’язаних з 

торгівлею людьми. — Київ: Фенікс, 2017. — 159 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А785589 Методичні рекомендації 

розроблено на основі узагальненої практики успішного виявлення, 

документування та здійснення досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів торгівлі людьми з 

урахуванням нових підходів використання міжнародного 

співробітництва. 

88. Мисливий В. А. Кримінальна відповідальність за 

порушення чинних на транспорті правил / В. А. Мисливий, С. В. 

Бабанін ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. 

справ. — Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. — 191 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А785386 Досліджено актуальні проблеми 

встановлення кримінальної відповідальності за порушення чинних 

на транспорті правил. Розглянуто витоки та сучасний стан 



проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на 

транспорті. Розкрито соціальну обумовленість кримінально-

правової відповідальності за порушення чинних на транспорті 

правил. Здійснено комплексний системний аналіз складу злочину, 

що передбачає відповідальність за порушення чинних на 

транспорті правил (ст. 291 КК). Висвітлено його юридичний 

зміст, актуалізовано проблемні питання встановлення покарання 

за порушення чинних на транспорті правил. 

89. Мілевський О. П. Погляд на правовий статус 

прокурора у кримінальному судочинстві в зарубіжних країнах 

/ О. П. Мілевський. В. В. Варушечкіна, Д. А. Фрідман // Міжнар. 

юрид. вісн: актуал. проблеми сучасності (теорія та практика). – 

Ірпінь, 2017. -  Вип. 4/5. – С. 185-190. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17924-4-5(8-9) Досліджено основні положення 

законодавства зарубіжних країн, що визначають правовий статус 

і регламентують діяльність органів прокуратури. Розглянуто 

структуру, функції, повноваження та функціонально-організаційні 

особливості органів прокуратури в зарубіжних країнах (США, 

Франція, Іспанія та ін.). Здійснено порівняльний аналіз організації 

органів прокуратури країн англосаксонської та романо-

германської систем.  

90. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому 

провадженні у першій інстанції / М. Г. Моторигіна ; за наук. ред. 

О. В. Капліної ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків: 

Оберіг, 2018. — 303 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А785393 

Присвячено комплексному вивченню теоретичних і практичних 



питань, пов’язаних із участю сторони захисту в судовому 

провадженні у першій інстанції. Досліджено становлення та 

розвиток наукових думок і законодавчого закріплення поняття 

«сторона кримінального провадження». На підставі нових підходів 

законодавця щодо побудови кримінального процесу змагального 

типу здійснено класифікацію учасників кримінального 

провадження.   

91. Муравйов К. В. Проблеми реалізації державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань / Кирило 

Володимирович Муравйов; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 

Київ : МП Леся, 2016. — 411 с. –  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А777397 Охарактеризовано сучасний стан 

дослідження проблем реалізації державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань. Запропоновано авторське 

визначення політики у сфері виконання покарань, проаналізовано 

особливості її становлення та розвитку. Розкрито мету, завдання 

та принципи реалізації державної політики у цій сфері, визначено 

форми, методи та правові засади її реалізації. Охарактеризовано 

особливості гарантій реалізації державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань. 

92. Назимко Є. С. Заходи кримінально-правового 

характеру пов’язані із позбавленням волі неповнолітніх, у 

доктрині Кримінального права України / Є. С. Назимко, А. В. 

Обод // Прав. часопис Донбасу : зб. наук. пр. / М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг; Маріуполь, 2017. - № 3/4 

(61). – С. 143-150. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-3-



4(61) Розглянуто сучасні підходи вчених до визначення статусу 

заходів кримінально-правового характеру, пов’язаних із 

позбавленням неповнолітніх волі в Україні. Проаналізовано окремі 

положення зазначених підходів та кримінального законодавства 

країни. Висловлено думку та запропоновано шляхи вирішення тих 

чи інших проблемних питань. Особливу увагу приділено інституту 

короткострокового позбавлення волі. 

93. Негодченко О. В. Кримінологічне дослідження 

злочинів проти інтелектуальної власності / О. В. Негодченко, А. 

А. Ломакіна, А. В. Хрідочкін ; ВНПЗ ”Дніпропетр. гуманітар. ун-т”. 

— Дніпро : Гельветика, 2017. — 238 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А782742 Присвячено дослідженню кримінологічних 

особливостей злочинів проти інтелектуальної власності та 

кримінологічних засад запобігання цим злочинам. Проаналізовано 

вітчизняний історичний досвід кримінально-правової охорони 

інтелектуальної власності та обґрунтовано доцільність 

виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності у 

самостійний вид злочинів, а отже в окрему кримінологічну групу. 

Досліджено загальносоціальні та спеціально-кримінологічні засади 

запобігання злочинам проти інтелектуальної власності та 

запропоновано шляхи підвищення ефективності практичної 

діяльності суб’єктів протидії цим злочинам. 

94. Оболонцев В. Ф. Держава Україна як система: 

системний підхід до запобігання корупції / В. Ф. Оболонцев 

// Проблеми законності : зб. наук. пр./ М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого.- Харків, 2017. – Вип. 138. 



– С. 161-169. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14233-138 

Розглянуто сутність держави Україна як системного об’єкта. 

Обґрунтовано доцільність використання системного підходу до 

розроблення заходів запобігання корупції в Україні. Текст: 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/110994 

95. Осадчий В. І. Злочини проти правосуддя / Володимир 

Іванович Осадчий. — Київ : Маслаков, 2018. — 200 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А785375 Досліджено злочини проти 

правосуддя. Обгрунтовано потребу перегляду структури розділу 

XVIII Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини 

проти правосуддя» з урахуванням спрямованості злочинів проти 

діяльності судів, правоохоронних органів, адвокатури. Доведено 

необхідність вдосконалення окремих кримінально-правових 

заборон.  

96. Особливості процесуального доказування у 

кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на 

тимчасово окупованих територіях: матеріали II Круглого столу: 

(м. Сєвєродонецьк, 3 листоп. 2017 р.) / Ген. прокуратура України, 

Нац. акад. прокуратури України [та ін.]. — Київ: Нац. акад. 

прокуратури України, 2018. — 123 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 проведенні АТО / В. 

М. Беднарська. – С. 11-13; Особливості процесуального 

доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на 

тимчасово окупованих територіях / В. М. Бондаренко. – С. 14-19; 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/110994


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-

40; Особливості збирання доказів у кримінальних провадженнях 

щодо кримінальних правопорушень, учинених в районі проведення 

АТО / Є. В. Калінін. – С. 41-50; Проблеми правового регулювання 

порядку збирання доказів під час досудового розслідування, що 

здійснюється в районі проведення АТО / С. С. Кудінов. – С. 57-59; 

Особливості процесуального доказування у кримінальних 

провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих 

територіях / В. А. Маяков. – С. 81-85; Державна біометрична 

реєстрація як один із чинників ідентифікації особи при 

розслідуванні кримінальних проваджень про злочини на тимчасово 

окупованих територіях / А. О. Полтавський. – С. 97-103; 

Показання свідка як джерело доказів у кримінальних провадженнях 

про злочини, вчинені в районі проведення АТО / М. С. Туркот. – 

С. 104-107; Основні проблеми досудового розслідування в районі 

проведення антитерористичної операції / Р. А. Усманов. – С. 108-

113; Актуальні питання застосування кримінального 

процесуального законодавства в районі проведення 

антитерористичної операції / В. М. Янко. – С. 121-123. 

97. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у 

кримінальному проваджені / Аліса Віталіївна Панова; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків: Право, 2017. — 254 с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А777433 Досліджено актуальні 

питання теорії і практики визнання доказів недопустимими у 



кримінальному провадженні. Проаналізовано правові позиції 

Європейського суду з прав людини, а також узагальнено 

правозастосовну практику щодо підстав, порядку та правових 

наслідків визнання доказів недопустимими. Здійснено порівняльно-

правове дослідження процесуального порядку визнання доказів 

недопустимими, сформульовано низку науково обґрунтованих 

висновків та пропозицій, спрямованих на удосконалення його 

чинного правового регулювання. 

98. Полянський А. О. Сутність та ґенеза принципів 

(засад) кримінального провадження / А. О. Полянський // Зб. 

наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. 

– Вип. 27. – С.137-141. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15878-

27 Досліджено сутність та значення засад (принципів) 

кримінального провадження. На основі аналізу наукових джерел та 

нормативних актів України розглянуто етапи становлення засад 

(принципів) кримінального процесу. Аргументовано висновок про 

особливе юридичне значення систематизації та необхідність 

унормування засад кримінального провадження. 

99. Попій Д. С. Причини проведення злочину до кінця та 

особливості їх врахування при призначенні покарання / Д. С. 

Подій // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – 

Харків, 2017. – Вип. 27. – С. 125-131. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15878-27 Розглянуто врахування причин 

недоведення злочину до кінця при призначенні покарання. Надано 

теоретичну класифікацію таких причин. Зроблено висновки про 



найбільш поширені причини недоведення злочину до кінця і їх 

реальне врахування при призначенні покарання. 

100. Поцілуйко В. М. Наукова доцільність порівняльно-

правового дослідження заходів забезпечення провадження в 

кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення / В. М. Поцілуйко // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. 

ун-ту ”Одес. юрид. акад. ” : зб. наук. ст. – Чернівці, 2017. – Вип. 4. – 

С. 219-229. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017) 

Наведено аргументи, що вказують на наукову доцільність 

порівняльно-правового дослідження заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення. Виокремлено спільні та відмінні 

ознаки заходів забезпечення провадження у справах про 

кримінальні та адміністративні правопорушення. З’ясовано 

характер обмежень прав та свобод учасників провадження 

кожної групи даних заходів. Визначено гарантії законності їх 

застосування. 

101. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнарод. наук.-практ. конф. (15 

груд. 2017 р.), [м. Харків] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого 

[та ін. ; редкол.: Є. О. Алісов (голова) та ін.]. — Харків : Точка, 

2017. — 188 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: В74114 Зі змісту: 

Антикорупційні стандарти у кримінальному провадженні / О. І. 

Марочкін. – С. 138-140;  Проблемні питання реалізації принципу 

презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві / Р. Ю. 



Савьолов. – С. 161-163; Межі допустимості показань свідка у 

кримінальному провадженні / С. С. Чишко. – С. 175-176. 

102. Професійна етика судового процесу: матеріали 

Круглого столу: [м. Київ],         24 листоп. 2017 р. / Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України [та ін.]. — 

Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. — 91, [1] с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б355651 Висвітлено актуальні питання 

формування професійної етики судового процесу, удосконалення 

правил суддівської, прокурорської та адвокатської етики, а також 

запобігання етичним конфліктам у судовому процесі. Акцентовано 

увагу на вимогах до професійної етики суддів, прокурорів і 

адвокатів у судовому кримінальному провадженні. 

103. Публічне і приватне право: конституційні засади та 

інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. 

конф. : тези наук. доп. : (22 черв. 2017 р.). - Київ : АртЕк, 2017. - 

133 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А777386 Зі змісту: 

Ответственнность за призывы к свержению или насильственному 

изменению конституционного строя по законодательству 

Республики Молдлова и Украины / С. М. Брынза В. А. Стати. – 

С. 102-108; Злочинність неповнолітніх та її причини / О. М. 

Вівюрка. – С. 108-111; Психологічна допомога у системі 

кримінально-процесуальних відносин О. І. Пархомчук, І. В. 

Озерський. – С. 111-115. 

104. Резнікова О. І. Щодо криміналістичного розуміння 

злочинів корупційної спрямованості / О. І. Резнікова // Теорія та 

практика судов. експертизи і криміналістики : зб. наук. пр.  – 



Харків, 2017. – Вип. 17. – С. 108-121. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15965-17 Проаналізовано чинне кримінальне та 

антикорупційне законодавство України. Виявлено розбіжності 

стосовно правового регулювання настання кримінальної 

відповідальності за корупційні й пов’язані з корупцією злочини, 

окреслено шляхи їх усунення. Доведено необхідність застосування 

діяльнісного підходу щодо криміналістичного розуміння злочинів 

корупційної спрямованості. Текст: 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf 

105. Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 8–9 груд. 2017 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Херсон, 2017. –152 с. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: А786167-2 Зі змісту: 

Характеристика кримінальної відповідальності юридичних осіб в 

Україні / К. В. Бочаров. – С. 100-102; Кримінологічний аспект 

евтаназії за законодавством України та ряду країн світу: «за» та 

«проти» / М. І. Гора. – С. 102-105; Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/law/archive/542/ 

106. Розум С. Ю. Суспільно-політичні та соціально-

економічні фактори виникнення і формування організованої 

злочинності в Україні (історико-правові аспекти) / С. Ю. Розум 

// Прав. часопис Донбасу : зб. наук. пр. / М-во внутр. справ України, 

Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг; Маріуполь, 2017. - № 3/4 (61). –   

С. 80-86. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-3-4(61) 

Проаналізовано основні фактори, які сприяли виникненню та 

формуванню організованої злочинності в Україні. Розкрито 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/law/archive/542/


еволюцію її трансформації й впливу на функціонування економічної 

системи та державного механізму. 

107. Садова Т. Джерела кримінального процесуального 

права Англії та Уельсу / Т. В. Садова // Вісн. Чернівец. ф-ту нац. 

ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. — Вип. 3. 

— С. 220-230. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-3(2017). 

Досліджено систему джерел кримінального процесуального права 

Англії та Уельсу. Встановлено, що в ієрархії джерел кримінального 

процесуального права цих країн перше місце відводиться судовому 

прецеденту. Велика Британія, як член Європейського Союзу, 

застосовує його законодавство як джерело права, зокрема в Англії 

і Уельсі, де рішення європейського суду є обов’язковими для всіх 

судів. Кримінальне процесуальне законодавство Англії та Уельсу не 

є кодифікованим, що ускладнює опрацювання і використання 

кримінально-процесуальних норм. 

108. Семенюк О. Г. Проблеми охорони державної 

таємниці: кримінально-правові та кримінологічні аспекти / О. 

Г. Семенюк. — Київ : АртЕк, 2017. — 438 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б355977 Розглянуто теоретичні, законодавчі та 

правозастосовні проблеми кримінально-правової та 

кримінологічної охорони державної таємниці. На основі 

комплексного аналізу досліджено процес розвитку кримінального 

законодавства про відповідальність за злочини у сфері охорони 

державної таємниці. Здійснено системно-правовий аналіз приписів 

Особливої частини чинного Кримінального кодексу України, де 

предметом злочину є державна таємниця. Запропоновано шляхи 



вдосконалення кримінального законодавства в частині охорони 

інформації з обмеженим доступом. 

109. Скок О. С. Злочини невеликої тяжкості та питання 

кримінальної відповідальності / Олександра Сергіївна Скок ; [за 

наук. ред. О. І. Соболь] ; НАПрН України, НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків: Право, 2017. - 263 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А777434 Присвячено дослідженню 

питань кримінальної відповідальності за злочини невеликої 

тяжкості. Здійснено історичний аналіз кримінального 

законодавства щодо запровадження категорії злочинів невеликої 

тяжкості та розкрито перспективи реформування законодавчої 

класифікації злочинів у контексті запровадження категорії 

кримінального проступку в системі кримінальних правопорушень. 

Визначено особливості кримінальної відповідальності та 

покарання неповнолітніх за злочини невеликої тяжкості. 

Проаналізовано окремі аспекти розмежування злочинів невеликої 

тяжкості із малозначним діянням та адміністративними 

правопорушеннями. 

110. Сосков Р. Звільнення від кримінальної 

відповідальності за злочини у сфері економічної діяльності / Р. 

М. Сосков // Вісн. Чернівец. ф-ту нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : 

зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. — Вип. 3. — С. 119-126. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-3(2017). Визначено 

сутність та основні ознаки інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, особливості його застосування. Здійснено аналіз 



деяких аспектів кримінального законодавства у сфері економічної 

злочинності європейських країн. 

111. Стрибко Т. І. Юридична природа конституційно 

нормативно-правового договору та особливості його 

договірного процесу / Т. І. Стрибко // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац.  

ун-ту ”Одес. юрид. акад. ” : зб. наук. ст. – Чернівці, 2017. – Вип. 4. – 

С. 8-15. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017) 

Проаналізовано законодавство про кримінальну відповідальність 

УСРР (УРСР) 1919–1991 рр. в частині формування інституту 

кримінального покарання. Надано поняття кримінального 

покарання, його види та цілі, Розкрито процес трансформації 

кримінального покарання в ”заходи соціального захисту”, що 

сприяло порушенню основних принципів призначення покарання 

законності, справедливості, гуманізму. Проілюстровано етапи 

розвитку покарання в кримінальному законодавстві в означений 

період. 

112. Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : 

матеріали наук.-практ. конф., 18 лист. 2016 р., Київ / Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України. — Київ : МП Леся, 2017. — 

478 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А782684 Зі змісту: 

Кримінальні процесуальні аспекти законодавчого забезпечення 

судової реформи / Т. М. Барабаш. – С. 92-101; Моніторинг 

ефективності нормативно-правового урегулювання підготовчого 

судового провадження у кримінальному процесі / О. П. Мілевський, 

М. В. Барабаш. – С. 322-331; Удосконалення інституту судових 



рішень у кримінальному провадженні у контексті реформування 

судочинства в Україні / Ю. М. Харковець. – С. 452-462.  

113. Традиції та новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.:      

19 трав. 2017 р. : у 2 т. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр НАПрН України ; [відп. 

ред. Г. О. Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2017. — 786 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А777383-1 Зі змісту:  Невідворотність 

кримінальної відповідальності яке основоположний принцип 

міжнародного кримінального права / С. С. Андрейченко. – С. 340-

342; Деякі аспекти гармонізації кримінально-процесуального 

законодавства ЄС / В. В. Форманюк. – С. 431-435. 

114. Традиції та новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. :     

19 трав. 2017 р. : у 2 т. Т. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр НАПрН України ; [відп. 

ред. Г. О. Ульянова]. — Одеса: Гельветика, 2017. —  846 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А777383-2 Зі змісту:  Кримінально-

правова політика щодо охорони власності / В. О. Глушков, Ю. А. 

Дорохіна. – С. 203-295; Дефініція закону про кримінальну  

відповідальність / О. В. Козаченко. – С. 208-211; Про небезпечне 

водіння автомобіля та відповідальність ”автомажорів” / Є. Ю. 

Полянський. – С. 214-216;  Принцип і метод збалансованості 

кримінального права / О. Л. Гуртовенко. – С. 229-231; Духовно-

моральні основи кримінального права / Ю. Ю. Коломієць. – С. 234-

236; Диференціація режимів кримінально-правового впливу на 



корупцію в Україні / Д. Г. Михайленко. – С. 238-241; Протидія 

деінституціалізації органів державної влади та управління: 

завдання для кримінологічної науки / В. М. Дрьомін. – С. 283-287; 

Реформування зарубіжних пенітенціарних систем з урахуванням 

криміногенного потенціалу засуджених / А. І. Марчук. – С. 301-303; 

Сучасні тенденції злочинності в Україні у контексті динаміки 

кримінального закону / О. В. Дикий. – С. 313-315; Частини (етапи) 

стадії судового розгляду у кримінальному провадженні України / 

Л. М. Гуртієва. – С. 364-366; Центральні (уповноважені) органи 

України при здійсненні міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні / А. В. Підгородинська. – С. 366-369; 

Співпраця України та Європолу у боротьбі зі злочинністю / Л. В. 

Чорнозуб. – С. 383-385; Завдання кримінального судочинства в 

світлі судової реформи в Україні / К. В. Дрішлюк. – С. 385-387; 

Підстави кримінально-процесуальної відповідальності / А. В. 

Мурзановська. – С. 387-389; Особливості імплементації в Україні 

європейських стандартів щодо забезпечення права на захист у 

кримінальному провадженні / Т. В. Волошанівська. – С. 399-401; 

Практика використання мережі Інтернет у виявленні та 

розслідуванні злочинів / А. О. Панасюк. – С. 453-455; Особливості 

правового регулювання забезпечення безпеки учасників 

кримінального провадження / Д. С. Мукієнко. – С. 468-479. 

115. Турлова Ю. А. Екологічна злочинність в Україні: 

кримінально-правові та кримінологічні засади протидії / Юлія 

Анатоліївна Турлова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького. — Київ: Знання України, 2018. — 459 с. – Шифр 



зберігання в Бібліотеці: А785373 Висвітлено теоретичні та 

практичні питання екологічної злочинності (ЕЗ) в Україні. 

Досліджено феномен ЕЗ, її сучасний стан, тенденції та 

закономірності розвитку. Охарактеризовано особу екологічного 

злочинця. Визначено особливості детермінації ЕЗ. Запропоновано 

концептуальну модель системи протидії ЕЗ, охарактеризовано 

найбільш значущі складові компоненти стратегії запобігання ЕЗ.  

116. Фрідман-Козаченко М. М. Реалізація засади 

змагальності на стадії досудового розслідування / М. М. 

Фрідман-Козаченко, А. В. Петрівська // Міжнар. юрид. вісн.: 

актуал. проблеми сучасності (теорія та практика). – Ірпінь, 2017. -  

Вип. 4/5. – С. 191-196. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 17924-

4-5(8-9) Вивчено законодавчі підходи до врегулювання відносин у 

сфері доказування між суб’єктами кримінального процесу на 

стороні обвинувачення та захисту. Зазначено, що особливої уваги в 

кримінальному процесі заслуговує засада змагальності, оскільки 

саме під час змагальної форми кримінального процесу 

забезпечується найбільш ефективний захист прав і законних 

інтересів людини. Проаналізовано норми чинного Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК України) щодо реалізації 

засад змагальності.  

117. Цимбал Т. Я. Підходи до класифікації судових 

помилок у кримінальному провадженні / Т. Я. Цимбал, І. Ю. 

Безух // Міжнар. юрид. вісн.: актуал. проблеми сучасності (теорія та 

практика). – Ірпінь, 2017. - Вип. 4/5. – С. 197-201. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп 17924-4-5(8-9) Узагальнено окремі 



класифікації судових помилок та наведено їхню характеристику із 

урахуванням положень чинного Кримінального процесуального 

кодексу України (КПК України). Акцентовано увагу на значимих з 

точки зору правозастосування видах судових помилок. Зроблено 

висновок, що класифікація судових помилок за тими чи іншими 

критеріями дозволяє краще зрозуміти гносеологічну сутність цієї 

складної за змістом категорії та розробити якісні напрями 

попередження судових помилок певного виду 

118. Шепітько В. Ю. Цільове призначення 

криміналістичних знань і прагнення до європейських 

стандартів / В. Ю. Шепітько // Теорія та практика судов. 

експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.  – Харків, 2017. – Вип. 17. 

– С. 4-11. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп.15965-17 

Розглянуто становлення й розвиток криміналістичних знань і їх 

цільове спрямування. Визначено суб’єкти застосування 

криміналістичних знань у різних країнах світу та в різні історичні 

періоди. Простежено тенденції щодо змінення суб’єктів 

застосування криміналістичних знань у змагальному 

кримінальному процесі. Акцентовано увагу на формуванні 

«змагальної криміналістики», криміналістики для сторони 

обвинувачення та сторони професійного захисту, а також 

криміналістики для суду (судової криміналістики). Запровадження 

прогресивних європейських стандартів, розширення способів 

судового захисту особи в кримінальному провадженні та засобів 

доказування пов’язане зі зміною криміналістичного 

інструментарію, пропонуванням методів, прийомів і технологій, 



що використовуються в протидії злочинності. Текст: 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf 

119. Шинкарьов Ю. В. Проблеми правового регулювання 

призначення покарання за наявності угоди про примирення або 

визнання вини / Ю. В. Шинкарьов // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. 

ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. 27. – С.112-119. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15878-27 Досліджено питання 

правового регулювання призначення покарання за наявності угоди 

про примирення чи визнання вини. Константовано неналежність 

призначення покарання у випадку затверження судом угоди до 

спеціальних засад призначення покарання. 

120. Юрчишин В. До питання про функцію обвинувачення 

у кримінальному судочинстві / В. М. Юрчишин // Вісн. Чернівец. 

ф-ту нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. 

— Вип. 3. — С. 230-235. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17761-3(2017). Розглянуто функцію підтримання 

обвинувачення прокурора у кримінальному судочинстві. 

Досліджено функцію підтримання прокурором публічного 

обвинувачення в суді. Доведено необхідність приведення термінів 

норм Кримінального процесуального кодексу України до Закону 

України ”Про прокуратуру” (про функції) до відповідних термінів, 

що передбачені ст. 131-1 Конституції України. 

121. Юрчишин В. Судовий контроль за застосуванням 

запобіжних заходів, затримання особи в зоні АТО: обмеження 

чи доцільність / В. М. Юрчишин // Вісн. Чернівец. ф-ту нац.   ун-ту 

”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. — Чернівці, 2017. — Вип. 4. — С. 

http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2017/2017.pdf


240-246. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-4(2017). 

Досліджено характер співвідношення прокурорського нагляду та 

судового контролю при застосуванні запобіжних заходів (згідно з 

чинним Кримінальним процесуальним кодексом), затримання особи 

в зоні АТО. Досліджено повноваження слідчого судді при 

застосуванні запобіжних заходів, а також розширення 

повноважень прокурора (процесуального керівника) – в районі 

проведення АТО. 

122. Яцик Т. П. Проблеми та напрями вдосконалення 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

в Україні / Т. П. Яцик, С. Л. Болехівська // Міжнар. юрид. вісн.: 

актуал. проблеми сучасності (теорія та практика). – Ірпінь, 2017. - 

Вип. 4/5. – С. 202-207. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 17924-

4-5(8-9) Розкрито сутність заходів забезпечення кримінального 

провадження. Здійснено їхню класифікацію та охарактеризовано 

підстави їхнього застосування. Розглянуто проблеми застосування 

окремих заходів забезпечення кримінального провадження. 
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