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Діяльність правоохоронних органів 

 

1. Абдулкадірова Е. Принципи розгляду справ про 

адміністративні правопорушення патрульною поліцією / Ельвіра 

Абдулкадірова // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 12. — 

С. 151-154. Статтю присвячено основоположним ідеям розгляду справ про 

адміністративні правопорушення патрульною поліцією. Проаналізовано 

міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо принципів 

діяльності органів поліції. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/12/33.pdf 

2. Андреева Е. Платежка за беспредел. Как закошмарить 

силовиков, кошмарящих бизнес: может ли остановить 

правоохранителей, зарабатывающих на взятках за закрытие уголовных 

дел против бизнеса, персональная ответственность / Екатерина Андреева 

// Власть денег. — 2018. — № 7/8 (июль – авг.). — С. 14-16. Йдеться про те, 

що Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/33.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/33.pdf


інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового 

розслідування”, який отримав неформальну назву ”Маски-шоу стоп”, не 

працює. Зазначено, що для збереження своїх заробітків силовики або 

ігнорують, або вдало обходять законодавчі норми, що захищають бізнес. 

Більше того, юристи запевняють, що обшуків не зменшилося, а фальшиві 

кримінальні справи, як і раніше, штампуються пачками. Щоб остаточно 

приборкати правоохоронців, уряд запропонував парламенту ввести 

персональну матеріальну відповідальність для представників силових 

органів, які завдали шкоди компаніям своїми неправомірними діями. 

3. Берсименко Ю. Юлія Берсименко: Кожен шкільний офіцер 

вплинув на долю хоча б однієї дитини / Юлія Берсименко ; спілкувалася 

Світлана Галата // Освіта України. — 2018. — 30 лип. (№ 29). — С. 7. 

Наведено інтерв’ю зі старшим інспектором з особливих доручень відділу 

зв’язків із громадськістю Управління патрульної поліції в місті Київ Юлії 

Берсименко про спеціальну підготовку офіцерів до роботи в школі, складні 

ситуації в роботі з батьками та дітьми, а також про те, куди звернутися 

директору школи, щоб навчальний заклад включили до експерименту. Текст: 

https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D

1%8F-

%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-

%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-

%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-

%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-

%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%

D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/ 

 

https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/
https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/posts/%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3/1877826342301780/


4. В Україні суттєво посилять покарання за п’яні ДТП // Юрид. 

вісн. України. — 2018. — 13-19 лип. (№ 28). — С. 15. Подано інформацію, 

що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який 

передбачає посилення покарання для нетверезих водіїв, які збили людину. За 

відповідний законопроект (№ 7064) проголосували 240 депутатів. 

Законопроект передбачає доповнення Кримінального кодексу окремою 

статтею 286-1, яка має регулювати покарання за порушення правил безпеки 

дорожнього руху особами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 

5. Ванда И. Преступления без наказания / Ирина Ванда 

// Аргументы и факты в Украине. — 2018. — 2 – 8 авг. (№ 31). — С. 4. 

Проаналізовано проблему збільшення в Україні кількості ДТП із летальними 

наслідками. Наведено коментарі фахівців щодо особливостей розслідування 

таких ДТП. Причиною безкарності винуватців окремих ДТП названо 

тотальну корупцію у правоохоронній системі. Висвітлено позицію 

Генерального прокурора України Юрія Луценко щодо особистого контролю 

розслідування резонансних справ. Текст: 

http://www.aif.ua/society/social/prestupleniya_bez_nakazaniya_pochemu_v_ukrai

ne_rastet_kolichestvo_dtp 

6. Вишневский Ю. Силовые приемы. Когда ГБР начнет копать 

под МВД: уже в начале осени Государственное бюро расследований 

назовет своих первых ”клиентов”. Скорее всего, ими окажутся 

сотрудники правоохранительных органов / Юрий Вишневский // Деловая 

столица. — 2018. — 16 июля (№ 29). — С. 6. Йдеться про створення в 

Україні Державного бюро розслідувань – нового правоохоронного органу, 

створеного для боротьби зі злочинами високопосадовців. 

7. Вишницька А. Алкорейд: як активісти у різних містах 

борються з пияцтвом на дорогах / Альона Вишницька // Україна молода. — 

2018. — 8 серп. (№ 85). — С. 9. Йдеться про дію в Україні спільного проекту 

активістів i патрульної поліції з виявлення п’яних водіїв на дорогах. У семи 

українських містах (Кропивницький, Львів, Рівне, Київ та інші) працює 

http://www.aif.ua/society/social/prestupleniya_bez_nakazaniya_pochemu_v_ukraine_rastet_kolichestvo_dtp
http://www.aif.ua/society/social/prestupleniya_bez_nakazaniya_pochemu_v_ukraine_rastet_kolichestvo_dtp


ініціатива ”Пітбуль”. Щовихідних сотні активістів чергують під нічними 

клубами і повідомляють поліцію про тих, хто сів за кермо напідпитку. 

Спільно з ”Пітбулем” патрульні склали вже 2500 протоколів про водіння в 

нетверезому стані. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3343/188/125437/ 

8. Волох К. Карл Волох: ”Одна из самых интересных 

особенностей современных чиновников и правоохранителей – это то, что 

они подозревают в коррупции всех, кроме себя” / Карл Волох ; беседу вела 

Ольга Бесперстова // Факты и комментарии. — 2018. — 2 – 8 авг. (№ 30). — 

С. 4. Подано коментарі до нещодавно презентованої аналітичної доповіді 

”Україна проти корупції: економічний фронт. Економічна оцінка 

антикорупційних заходів у 2014– 2018 роках” одного з її авторів – аналітика 

та блогера Карла Волоха. Зазначено, що у доповіді, підготовленій 

спеціалістами Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій, міжнародними та українськими експертами порівняно, як 

змінилась ситуація в Україні після Революції Гідності. 

9. Гавриш А. Екатерина Гандзюк мешала разным чиновникам, 

бандитам и бизнесменам заниматься незаконными делами, а также 

внедрять ”русский мир” в Херсонской области / Анатолий Гавриш 

// Факты и комментарии. - 2018. - 9 – 15 авг. (№ 31). — С. 7, 8. Висвітлено 

ситуацію навколо розслідування Службою безпеки України (СБУ) нападу 

(облиття кислотою) на радника міського голови Херсону, керуючого 

справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. У ході розслідування 

з’ясувалось, що за декілька днів до нападу К. Гандзюк зробила заяву про 

сепаратистів, які перебувають у Херсоні та яких покривають правоохоронні 

органи. Зазначено, що мова йде про органи самоорганізації населення, які 

склали ”Громадський договір корінного населення України”. ”Договір” 

задекларував, що ”буде розпоряджатися національними багатствами 

населення України”. Стосовно цих організацій, окремі з яких офіційно 

зареєстровані як підприємства економічної діяльності, СБУ протягом двох 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3343/188/125437/


років веде таємне досудове провадження за ознаками дій, пов’язаних із 

насильницькою зміною конституційного устрою та захопленням влади. 

Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20180809/281668255800293 

10. Галустян О. Значення саморегуляції в професійній мотивації 

поліцейських / О. Галустян, Л. Захаренко, Т. Юрченко-Шеховцева // Зб. 

наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Психол.   

науки. – Хмельницький, 2017. - № 2(7). – С. 30-44 Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17994-2(7) Відображено результати емпіричного 

дослідження особливостей усвідомленої саморегуляції довільної активності 

в професійній діяльності поліцейських (n=80). Визначено диференційні та 

інтегративні характеристики довільної активності поліцейських на різних 

рівнях саморегуляції. Обгрунтовано висновок щодо врахування рівня 

особистісної саморегуляції поліцейських при виборі зовнішнього 

стимулювання (заохочення чи покарання) для розвитку внутрішньої 

мотивації до професійної діяльності. 

11. Голинський І. ”Професія поліцейського – це більше, ніж 

робота …” / Ігор Голинський // Версії. Факти (Івано-Франків. обл.). — 2018. 

— №13 лип. — С. 2. Подано інформацію про святкування Дня Національної 

поліції України в Івано-Франківську. 

12. Гончарук Н. Керівник КОРДу: ”Я не вміщаюся у маленькі 

машини” / Наталія Гончарук // Ria (Вінниця). — 2018. — 1 серп. (№ 31). — 

С. 6. Подано інформацію про Валерія Бондара – керівника Хмельницького 

Корпусу Оперативно-Раптової Дії (КОРД) — підрозділу Національної поліції 

для вирішення надзвичайних ситуацій. Акцентовано особливу увагу на 

особливостях та труднощах роботи підрозділу. 

13. Грицина О. Програма розвитку психологічної стійкості у 

керівників органів охорони державного кордону / О. Грицина // Зб. наук. 

пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Психол. науки . –

Хмельницький, 2017. - № 2(7). – С. 44-60 Шифр зберігання в Бібліотеці: 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180809/281668255800293
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180809/281668255800293


Бп17994-2(7) Обгрунтовано та експериментально перевірено програму 

розвитку психологічної стійкості у керівників органів охорони державного 

кордону України. Поєднання різних методів у межах загальної програми 

дозволяє комплексно вчити військових керівників долати адаптаційні 

труднощі в емоційно-вольовій та інтелектуальній сферах при підвищенні 

ефективності саморегуляції їхньої психологічної стійкості й набутті ними 

професійної компетентності. 

14. Директор заводу ”заощадив” понад сім мільйонів гривень на 

ремонті доріг // Юрид. вісн. України. — 2018. — 13-19 лип. (№ 28). — С. 8. 

Подано інформацію, що прокуратура Запоріжжя направила до суду 

обвинувальний акт стосовно директора місцевого асфальтобетонного 

заводу, який завдав міському бюджету збитків на понад 7 мільйонів гривень. 

Задокументовано факт злочинної діяльності директора асфальтобетонного 

заводу, який упродовж 2016 року, зловживаючи своїми повноваженнями з 

метою одержання неправомірної вигоди, виготовляв і реалізовував 

асфальтобетонну суміш, яка не відповідала вимогам ДСТУ. 

15. Євхутич І. М. Мораль і право в системі соціальних уявлень та 

їх місце й роль у діяльності Національної поліції України / І. М. Євхутич ; 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2017. — 211 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці А787903 Проаналізовано інтерпретацію у 

вітчизняному загально-теоретичному правознавстві ролі моралі і права у 

суспільстві. Наголошено на актуалізації наукових досліджень цих феноменів 

духовної культури як важливих чинників регуляції поведінки особистості. 

З’ясовано значення взаємодії моралі і права у становленні й розвитку 

правової державності, що виявляється у законотворчих процесах 

державного будівництва, у морально-правовій ідентифікації громадянського 

суспільства. Особливу увагу приділено висвітленню морально-правових засад 

формування особистості працівника Національної поліції України, для якого 

дотримання норм права і моралі повинно стати запорукою успішного 



професіоналізму, ефективного виконання завдань з надання сервісних 

поліцейських послуг суспільству. 

16. Журавльов В. Розвиток професіоналізму керівників органів 

охорони державного кордону / В. Журавльов // Зб. наук. пр. Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України. Серія: Психол. науки. –Хмельницький, 

2017. - № 2(7). – С. 75-89 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17994-2(7) 

Проаналізовано сутність поняття професіоналізму керівників органів 

охорони державного контролю. Розкрито зміст управлінської діяльності 

офіцерів-прикордонників. Визначено спектр завдань, важливих у професійно-

управлінській діяльності. Акцентовано увагу на необхідності формування 

організаційно-психологічного компоненту в діяльності керівника. 

17. Здоровило Т. ”Мігрант” допоможе : за півроку іноземці скоїли 

півтори тисячі кримінальних правопорушень / Тарас Здоровило // Україна 

молода. — 2018. — 27-28 лип. (№ 80). — С. 3. Йдеться про проблему 

мігрантів, які сприяють погіршенню криміногенної ситуації в Україні. З 

метою припинення злочинної діяльності іноземців, які прибули в нашу країну, 

Національна поліція розпочала загальнодержавну спецоперацію ”Мігрант” 

Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3338/2006/125079/ 

18. Ініціатива ”Україна без контрабанди”: перші результати 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 20-26 лип. (№ 29). — С. 3. Зазначено, що 

запроваджена урядом ініціатива дозволила на поточний момент підвищити 

вартість розмитнення товарів у середньому на 20 – 34 %. Йдеться про 

зниження митної вартості чистої контрабанди. Прем’єр-міністр 

Володимир Гройсман запропонував звернути окрему увагу на питання 

контрабанди лісу та нафтопродуктів. 

19. Іншин М. І. Підстави звільнення зі служби в поліції / М. І. 

Іншин // Право та юстиція. - 2017. - № 1. — С. 57-65. Проаналізовано 

особливості нормативно-правового регулювання звільнення зі служби в 

поліції. Розглянуто перелік підстав звільнення, порядок, а також розкрито 

їх сутність та особливості. 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3338/2006/125079/


20. Катриченко Т. Дезактивация / Татьяна Катриченко // Фокус. - 

2018. - № 32 (10 серп.). — С. 14-18. Проаналізовано ситуацію, пов’язану із 

випадками насильства, що почастішали останнім часом та спрямовані 

проти громадських активістів та окремих чиновників, які займають 

активну громадянську позицію. Наголошено, що ”активісти на місцях 

незручні чиновникам, правоохоронцям і навіть бізнесменам”. Висвітлено 

найбільш резонансні приклади: напад на радника міського голови, керуючого 

справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк у Херсоні, справу якої 

взяв під власний контроль Генеральний прокурор Юрій Луценко; вбивство 

учасника АТО Віталія Олешко у Бердянську; погрози 17-річному активісту, 

учню юридичного коледжу Сергію Чагарову у Гатному (Київська обл.), який 

не дає спокою корупціонерам; неодноразове побиття борця за екологію, 

призера паралімпійських змагань, активіста селища Власівка 

Кіровоградської області Михайла Берчука та ін. Визначено схожість всіх 

цих справ, яка полягає у тому, що правоохоронні структури ”не поспішають 

називати імена виконавців”. У коментарях представників правозахисних 

організацій наголошено, що ”поліція, прокуратура, Служба безпеки України, 

суди часто пов’язані не тільки між собою, а й з криміналітетом”. 

Зазначено, що ”головне завдання реформи правоохоронних органів – 

розірвати ці зв’язки”. Текст: https://focus.ua/country/403726/ 

21. Лаженіна Л. М. Напрямки формування професійно важливих 

якостей особистості у майбутніх працівників слідчого апарату 

правоохоронних органів України / Л.М. Лаженіна // Вісн. Харків. нац. пед. 

ун-ту імені Г.С. Сковороди. Серія: Психологія. – Харків, 2017. – Вип. 57. – 

С. 184-194. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 148-57 Визначено основні 

напрямки формування професійно важливих якостей особистості у 

майбутніх працівників слідчого апарату правоохоронних органів з 

урахуванням специфіки цієї професії. Запропоновано психолого-педагогічні 

засоби формування професійно важливих якостей особистості у майбутніх 

слідчих у вищому навчальному закладі. 

https://focus.ua/country/403726/


22. Лємєнов О. Фінальні акорди конкурсу в ДБР: що далі? / 

Олександр Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2018. — 11-17 серп. (№ 29). — С. 

1, 4. Йдеться про формування і кадрове забезпечення Державного бюро 

розслідувань (ДБР). Акцентовано увагу, що цей потужний орган досудового 

розслідування має бути незалежним і вільним від політичних впливів. Текст: 

https://dt.ua/internal/finalni-akordi-konkursu-v-dbr-scho-dali-285308_.html 

23. Личик С. Організація і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням – конституційна функція прокуратури, що потребує 

законодавчого забезпечення впровадження / Сергій Личик // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 13-19 лип. (№ 28). — С. 12. Запропоновано нову 

редакцію статті 36 Кримінального процесуального кодексу України, яка має 

на меті привести основоположну норму цього кодексу, що окреслює 

повноваження прокурора, у відповідність до статті 131-1 Конституції 

України та одночасно є спробою надати відповіді на інші проблемні 

питання, що накопичилися за час застосування цієї норми на практиці. 

24. Медики продавали дітей іноземцям // Юрид. вісн. України. — 

2018. — 20-26 лип. (№ 29). — С. 8. Подано інформацію, що 16 липня 2018 

року правоохоронці повідомили про підозру представникам українського 

медичного центру ”Біотехком”, які займалися продажем немовлят 

іноземцям. Представнику клініки в Україні повідомлено про підозру в торгівлі 

людьми, а головному лікарю ще й у підробці документів. 

25. Мирошниченко А. Активные ”мишени” / Антонина 

Мирошниченко // Вечер. вести. — 2018. — 6 – 12 авг. (№ 31). — С. 1-2. 

Йдеться про атаки на проукраїнських активістів і корупційний складник цих 

атак. Зазначено, що міжнародні організації закликають правоохоронні 

органи проводити якісні розслідування та притягнути до відповідальності 

тих, хто замовляв і скоював злочини. Вони вказують, що такі атаки – сигнал 

для суспільства про небезпечність активної громадянської позиції. У зв’язку 

з цим народний депутат України, лідер ВО ”Батьківщина” Юлія Тимошенко 

звернулася до Президента України, силових структур і РНБО з вимогою 

https://dt.ua/internal/finalni-akordi-konkursu-v-dbr-scho-dali-285308_.html


негайно відреагувати та вжити заходи для боротьби з політичним 

тероризмом, що відбувається в Україні. Текст: 

http://gazetavv.com/news/ukraine/1533313639-kto-prevrashchaet-aktivistov-v-

zhivye-misheni-.html 

26. Перч В. Прокурор області В’ячеслав Перч: ”Прокурори 

житла не отримали – на відміну від наших колег із правоохоронних 

органів” / В’ячеслав Перч ; розмову вела Тетяна Колеснік // Номер один. — 

2018. — 25 квіт. (№ 17). — С. 8. Подано інтерв’ю прокурора Тернопільської 

області В’ячеслава Перча, з моменту призначення якого на посаду минуло 

два роки. Очільник прокуратури області розповів про найгучніші справи, 

пов’язані, зокрема, із корупційними зловживаннями. Прокурор, зокрема, 

наголосив, що якщо ”реально засудити особу за економічний чи корупційний 

злочин, то державі доведеться її утримувати за кошти платників 

податків”. Текст: http://www.gazeta1.com/statti/v-yacheslav-perch-prokurory-

zhytla-ne-otrymaly-na-vidminu-vid-nashyh-koleg-iz-pravoohoronnyh-organiv/ 

27. Посадовці Південно-Західної залізниці розтратили 20 

мільйонів // Юрид. вісн. України. — 2018. — 13-19 лип. (№ 28). — С. 8. 

Подано інформацію, що у Києві Служба безпеки України (СБУ) викрила 

розтрату посадовцями регіональної філії Південно-Західної залізниці у 

розмірі 20 мільйонів гривень під час закупівлі запчастин для рухомого складу. 

Як повідомляє прес-служба СБУ, чиновники закупили за завищеною 

вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, 

які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають 

державним стандартам якості. 

28. Правові засади суверенного розвитку України в умовах 

гібридної війни: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 21 лют. 2018 р., [м. 

Київ]. — Київ, 2018. — С. 7-9. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А787296. 

Зі змісту: Особливості функціонування європейської регіональної системи 

протидії екстремістській діяльності / Ю. Б. Ірха. – С. 22-25; Сучасний стан 

протидії тероризму в Україні / А. М. Рудавка. – С. 28-30; Правові аспекти 

http://gazetavv.com/news/ukraine/1533313639-kto-prevrashchaet-aktivistov-v-zhivye-misheni-.html
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діяльності державного бюро розслідувань в Україні / К. В. Бортняк. – С. 40-

43; Східноєвропейська корупційна система у контексті розробки публічної 

політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні / В. О. Веклич. – 

С. 43-46. 

29. Реорганізація в ГПУ // Юрид. вісн. України. — 2018. — 13-19 

лип. (№ 28). — С. 3. Подано інформацію, що 11 липня 2018 року Генеральний 

прокурор Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі 

та штатному розписі Генпрокуратури, яким, зокрема, ліквідовано 

очолюваний Сергієм Горбатюком департамент спеціальних розслідувань, що 

займався розслідуванням злочинів під час Революції Гідності в 2013 – 2014 

роках. Згідно з наказом у структурі ГПУ утворено управління спеціальних 

розслідувань як самостійний структурний підрозділ з тією ж штатною 

чисельністю, що й однойменне управління у складі колишнього 

департаменту спеціальних розслідувань. 

30. Сафонова Е. Контрабанда: таможня дает ”добро” / Елена 

Сафонова // Вечер. вести. — 2018. — 13 – 19 авг. (№ 32). — С. 5. Йдеться 

про заяву Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо успіхів 

Державної фіскальної служби в поєдинку з контрабандою. Зазначено, що 

думка експертів не збігається з заявою Володимира Гройсмана, адже якщо 

взяти результати за перше півріччя 2018 року, то відразу впадає в око те, 

що українська митниця не додала за планом до держбюджету 5 млрд грн. 

Текст: http://gazetavv.com/news/economy/1533910353-kontrabanda-tamozhnya-

daet-dobro-.html 

31. Справа Добкіна: розслідування завершено: екс-мера Харкова 

звинувачують у спричиненні збитків місту на суму понад 230 млн 

гривень // Юрид. вісн. України. — 2018. — 13-19 лип. (№ 28). — С. 5. 

Подано інформацію, що Михайла Добкіна та екс-чиновників мерії 

звинувачують у зловживанні службовим становищем. У Генпрокуратурі 

стверджують, що вони за попередньою змовою, діючи в інтересах 

засновників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства, 

http://gazetavv.com/news/economy/1533910353-kontrabanda-tamozhnya-daet-dobro-.html
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сприяли в незаконному заволадінню шахрайським шляхом земельними 

ділянками в Харкові. Йдеться про ділянки загальною площею понад 74 га. 

Збитки теріторіальній громаді оцінено в понад 230 млн. гривень. 

32. Справу одеського контрабандиста передали до суду // Юрид. 

вісн. України. — 2018. — 20-26 лип. (№ 29). — С. 8. Подано інформацію, що 

обвинувальний акт щодо відомого одеського контрабандиста Вадима 

Альперіна, який намагався дати 800 тисяч доларів хабара службовцю 

Національного антикорупційного бюро України, направлено до суду. Текст: 

https://lexinform.com.ua/kruminalna-hronika/spravu-odeskogo-kontrabandysta-

peredaly-do-sudu/ 

33. Тарасова С. Ответственная служба: парламенту предлагают 

закрепить новый механизм привлечения к уголовной ответственности 

служебных лиц правоохранительных органов / Светлана Тарасова 

// Юрид. практика. — 2018. — 7 авг. (№ 31/32). — С. 24. Розглянуто питання 

залучення правоохоронних органів до відповідальності, в тому числі за 

збитки, завдані суб’єкту господарювання внаслідок дій, рішень і 

бездіяльності правоохоронних органів. Вирішити це питання пропонує 

урядовий законопроект ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників 

кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при 

провадженні досудового розслідування” (рег. № 8490). Текст: 

http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/platezhka-za-bespredel-kak-zakoshmarit-

silovikov-koshmaryashchih-02072018220500 

34. Требор И. Полицию вооружат как в НАТО / Илья Требор 

// Сегодня. — 2018. — 17-19 авг. (№ 147). — С. 4. Подано інформацію голови 

Національної поліції України Сергія Князєва про наміри озброїти українських 

поліцейських автоматами за стандартами НАТО, а також забезпечити їх 

квартирами за допомогою фінансового лізингу нерухомості. За його словами, 

в перспективі заплановано використання поліцією сучасної зброї за 

стандартами НАТО. 
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35. Труба Р. Роман Труба: ”ДБР – не аналог ФБР. У нас інший 

досвід, інша історія …” / Роман Труба ; спілкувалися Віктор Ковальський та 

Федір Іллюк // Юрид. вісн. України. — 2018. — 20-26 лип. (№ 29). — С. 4. 

Подано інтерв’ю з директором Державного бюро розслідувань (ДБР) 

Романом Трубою про стратегію діяльності ДБР, матеріально-технічне 

забезпечення, фінансування, розслідування злочинів Майдану, пропозиції 

щодо змін до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України. Текст: 

https://lexinform.com.ua/v-ukraini/roman-truba-dbr-ne-analog-fbr-u-nas-inshyj-

dosvid-insha-istoriya/ 

36. У Черкасах обшукали мерію // Юрид. вісн. України. — 2018. — 

13-19 лип. (№ 28). — С. 8. Подано інформацію, що правоохоронці провели 

обшуки в Черкаській міській раді, а також у місцевих компаніях-

забудовниках. Зазначено, що обшуки проводили в рамках кримінального 

провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими 

особами мерії, які в інтересах забудовників не перевірили достовірність 

поданих ними даних про вартість будівництва. 

37. Ушакова В. Нова поліція – про одяг, який розлазився, 

автівки, які ламалися, блат із керівництвом та … відсутність системного 

хабарництва / Вікторія Ушакова // Номер один. — 2018. — 18 лип. 

(№ 29/30). — С. 7. Висвітлено погляд колишнього працівника патрульної 

поліції щодо сучасного стану та перспектив розвитку нової поліції України. 

38. Ятчук М. Значення психологічної компетентності для 

професійної діяльності працівників органів та установ виконання 

покарань / М. Ятчук // Зб. наук. пр. Нац. акад.  Держ. прикордон. служби 

України. Серія: Психол. науки . – Хмельницький, 2017. – № 2(7). – С. 192- 

203 Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17994-2(7) Розглянуто  значення 

психологічної компетентності для професійної діяльності працівників 

органів та установ виконання покарань. Значення психологічної 

компетентності для професійної діяльності працівників органів та установ 

виконання покарань розкривається через роль окремих її складових. 

https://lexinform.com.ua/v-ukraini/roman-truba-dbr-ne-analog-fbr-u-nas-inshyj-dosvid-insha-istoriya/
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Запропоновано створити  умови для розвитку психологічної 

компетентності працівників органів та установ виконання покарань на 

різних етапах професіогенезу, що забезпечить збереження їх фізичного та 

психічного здоров’я, успішність службової діяльності. 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 

39. ”Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку” : матеріали 

круглого столу : 26 верес. 2016 р., м. Київ / Ф-т підприємництва та права 

Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну, Юрид. компания Лекс Консалтинг, 

Каф. госп. права. — Днепр, 2016. — 298 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А787995.  Зі змісту: Запобігання використанню фінансової системи для 

відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування 

тероризму: європейський досвід / А. Г. Чубенко, Т. Б. Процюк. – С. 50-54; 

Особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності / 

А. А. Павловська. – С. 61-64; Громадський порядок як об’єкт кримінально-

правової охорони / А. О. Горох. – С. 64-66; Контрабанда (Ст. 201 КК 

України): особливості предмету злочину / О. С. Пилипчук. – С. 118-121. 

40. Андрушко А. Пропозиції удосконалення статті 147 

Кримінального кодексу України / Андрій Андрушко // Підприємництво, 

господарство і право. - 2017. - № 12. — С. 239-243. На підставі аналізу 

вітчизняного та зарубіжного законодавства і наукової літератури 

проаналізовано недоліки чинної редакції ст. 147 КК України, яка передбачає 

відповідальність за захоплення заручників, та запропоновано можливі шляхи 

її удосконалення. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/51.pdf 

41. Болгов Р. О. Групи смерті – кіберзлочинність нового рівня 

/ Р  О. Болгов // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 1. — С. 196-199. 

Розглянуто проблематику такого кримінального правопорушення, як 

доведення до самогубства через соцмережі. Наведено приклади так званих 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/51.pdf


”груп смерті”, що реалізували свою злочинну діяльність як в межах України, 

так і за кордоном. Описано засоби боротьби та запобігання  цим 

правопорушенням як в межах нашої країни, так і на прикладах Росії та 

Казахстану. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=196 

42. Волошанівська Т. Застосування судами України практики 

Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на 

ефективний захист у кримінальному провадженні / Тетяна Волошанівська 

// Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 12. — С. 258-262. 

Досліджено проблеми застосування національними судами практики 

Європейського суду з прав людини у сфері забезпечення права обвинуваченого 

на ефективний захист. Визначено правову природу рішень Суду як правових 

прецедентів та розроблено пропозиції щодо порядку їх використання під час 

здійснення правосуддя та посилання на них у рішеннях судів, винесених за 

результатами розгляду кримінальних проваджень.  

43. Городецька М. Окремі питання обмеження права на 

власність під час провадження обшуку / Марина Городецька 

// Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 12. — С. 263-267. 

Досліджено деякі питання обмеження права на власність під час здійснення 

обшуку. Проаналізовано положення кримінального процесуального закону та 

практику їх реалізації щодо обмеження права на власність під час 

провадження обшуку. Розглянуто критерії законності обмеження права на 

власність під час здійснення обшуку. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/12/56.pdf 

44. Дрьомін В. Кримінологічний вимір теорії діяльності / Віктор 

Дрьомін // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 12. — С. 253-

257. Розглянуто кримінологічні аспекти теорії діяльності. На основі 

сучасних психолого-кримінологічних досліджень зроблено висновок про 

поширеність кримінальної практики як особливого способу життя. 

Обґрунтовано необхідність зміни превентивної роботи на основі 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=196
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стимулювання правослухняної поведінки. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/12/54.pdf 

45. Дуюнова Т. В. Щодо правової природи необхідної оборони та 

умов її правомірності / Т. В. Дуюнова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - 

№ 1. — С. 172-175. Розглянуто питання щодо визначення правової природи 

необхідної оборони як самостійного кримінально-правового інституту, що 

виключає злочинність діяння. На сьогоднішній день у суспільстві 

спостерігається різке насичення зброї як у сфері легального володіння, так і 

в кримінальному середовищі. За таких надзвичайно складних умов зростає 

кількість злочинів, які вчиняються шляхом використання зброї, вибухових 

речовин і вибухових пристроїв. Названі факти закономірно сприяють 

відродженню наукового і практичного інтересу до кримінально-правового 

інституту необхідної оборони. Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=172 

46. Копанева Е. В Верховной Раде предложили ввести крупные 

штрафы за буллинг / Екатерина Копанева // Факты и комментарии. — 2018. 

— 16 – 22 авг. (№ 32). — С. 2. Подано інформацію щодо зареєстрованого у 

Верховній Раді України законопроекту ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу”, який передбачає 

внесення до Кодексу про адміністративні правопорушення окремої статті 

про булінг. Така законодавча ініціатива стала актуальною у зв’язку із 

поширенням випадків насильства, зокрема, у навчальних закладах. Зазначено, 

що за моральне або фізичне насильство чи агресію у будь-якій формі 

пропонується штрафувати на суму до 850 гривень. За скоєння таких дій з 

особливою жорстокістю розмір штрафу буде від 1700 до 3400 гривень. 

Якщо кривдник неповнолітній, штрафувати будуть його батьків чи опікунів. 

Законопроект передбачає штрафи й для вчителів. Текст: 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180816/  

47. Мудрак І. В. Щодо забезпечення права потерпілого на 
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проблемні питання, пов’язані з урегулюванням обов’язкової участі 

представника – адвоката потерпілого (фізичної особи) в кримінальному 

провадженні Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=178 

48. Оробець К. Класифікація цінностей як елементів аксіосфери 

кримінального права / Костянтин Оробець // Підприємництво, 

господарство і право. - 2017. - № 12. — С. 249-252. Досліджено основні види 

цінностей в аксіосфері кримінального права, розглянуто взаємозв’язки та 

співвідношення між цими видами. Сформульовано пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення кримінального законодавства як форми кримінального права, 

що враховують можливості аксіологічного підходу. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/12/53.pdf 

49. Особливості розвитку законодавства України у контексті 

євроінтеграційних процесів : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (26 жовт. 

2016 р.) . – Київ, 2016. – 291 с. Шифр зберігання в Бібліотеці А787993 Зі 

змісту: Відновне правосуддя як альтернативний спосіб урегулювання 

кримінальних і кримінально-процесуальних правовідносин / О. М. Коваль. – 

С  58-63; Відшкодування моральної шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням / М. О. Гребченко. – С. 260-264.  

50. Перелигіна Р. В. Феноменологія домашнього насильства в 

Україні та Європейському Союзі / Р. В. Перелигіна, У. М. Митник 

// Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 1. — С. 181-185. Досліджено 

феноменологію домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі. 

Розглянуто поняття домашнього насильства. Проаналізовано сучасний 

стан та підходи до визначення поняття домашнього насильства у 

законодавстві та практиці України та Європейського Союзу. Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=181 

51. Правові засади суверенного розвитку України в умовах 

гібридної війни: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 21 лют. 2018 р., [м. 
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Зі змісту: Проблеми захисту прав і свобод людини в світлі кримінально-

правової політики щодо охорони власності в умовах гібридної війни /  Ю. А. 

Дорохіна. – С.82-84. 

52. Сметаніна Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, 

пов’язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни / Н. В. 

Сметаніна, Є. С. Манагарова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 1. — 

С. 186-190. Досліджено загальні кримінологічні ознаки торгівлі людьми, а 

саме віктимність особи, стадії та форми торгівлі людьми, шляхи 

запобігання цьому. Висвітлено актуальність проблеми особливої торгівлі 

людьми, відповідно до якої відбувається залучення чоловіків шляхом введення 

їх в оману  як кур’єрів для перевезення наркотичних речовин, що ускладнено 

наявністю політичного аспекту.  Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=186 

53. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та 

держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. [”Актуальна 

юриспруденція”: м. Київ], 19 квіт. 2018 р. ; Матеріали I Всеукраїнських 

наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського ”Західноукраїнська 

Народна Республіка – П’ємонт українського державотворення”: [м. 

Тернопіль, 13-14 квіт. 2018 р.] : тези наук. доп. — Київ ; Тернопіль , 2018. – 

296 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А787300 Зі змісту: Уголовная 

ответственность за диверсию: сравнительный анализ законодательства 

Украины и Республики Молдова / С. М. Брынза. – С. 93-102; ”Розумний 

сумнів” як критерій застосування презумпції невинуватості / М. Є. Громова. 

– С. 102-105; Некоторые вопросы функции обвинения (уголовного 

преследования)в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики 

/ К. Э. Гусейнова – С. 105-107; Шляхи вдосконалення Кримінального кодексу 

України в частині відповідальності за фальсифікацію доказів / В. І. 

Опанасенко – С. 120-123; Проблеми оскарження затримання під час 

досудового розслідування / О. І. Тищенко – С. 123-126. 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=186


54. Турман Н. Поняття та значення угоди про примирення у 

кримінальному процесі України / Наталя Турман // Підприємництво, 

господарство і право. - 2017. - № 12. — С. 273-277. Здійснено аналіз поняття 

угоди про примирення та визначено значення такої угоди у кримінальному 

процесі України. Проаналізовано чинне законодавство, що регулює процедуру 

ініціювання та укладення угоди про примирення у кримінальному 

провадженні, а також опрацьовано юридичну літературу, яка стосується 

розвитку та удосконалення цього інституту. Сформульовано висновки і 

пропозицї, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства в 

зазначеній сфері.  

55. Цюприк І. Напрями удосконалення окремих положень 

Кримінального процесуального законодавства України в контексті змін 

до КПК України / Ігор Цюприк // Вісн. прокуратури. - 2018. - № 1. — С. 29-

33. Запропоновано власне бачення автора щодо вирішення законодавчих 

проблем, які можуть ускладнити практику розслідування кримінальних 

правопорушень. Йдеться про нові правила подання клопотань щодо 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про 

проведення обшуку та судових експертиз. Передбачається, що такі 

клопотання подаватимуться до місцевого суду, що перебуває в межах 

територіальної юрисдикції саме органу досудового розслідування як 

юридичної особи. 
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