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Актуальні проблеми кримінального та  кримінально-процесуального 

права 

 

1. Бабанін О. І. Генезис кримінальної відповідальності за 

порушення правил безпеки на транспорті / О. І. Бабанін // Наук. вісн. 

Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 

2018. – Вип. 32. – С. 94-98. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-32. 

Досліджено історичний розвиток кримінальної відповідальності за 

порушення правил безпеки на транспорті. Розглянуто кримінально-правові 

нормативні акти, чинні на території нинішньої України з ХXI ст. Виділено 

етапи історичного розвитку законодавчих конструкцій диспозицій 

кримінально-правових норм про порушення правил безпеки на транспорті в 

Україні. Текст: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/24.pdf 

2. Бугера О. Спеціально-кримінологічне запобігання 

злочинності з використанням мережі Інтернет / Олена Бугера 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 8. — С. 186-190. Здійснено 

дослідження проблем використання Інтернету для спеціально-

кримінологічного запобігання злочинності. Зроблено висновок про здійснення 

вказаного запобігання за такими напрямами: використання соціальних 

Інтернет-мереж для моніторингу кримінологічно значимої інформації, 

створення спеціалізованих блогів, організація чатів; задіяння Інтернету 

речей (електронні пристрої для дистанційної ідентифікації місця 

знаходження особи; системи дистанційного контролю концентрації 

алкоголю в крові водія та ін.); створення спеціалізованих сайтів з 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/24.pdf


практичними рекомендаціями щодо запобігання фоновим для злочинності 

явищам; Інтернет-картографування кримінологічної інформації тощо. 

Важливим є також створення умов для використання мережі Інтернет 

задля підвищення рівня комунікації між громадськістю та правоохоронними 

органами. Текст: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/36.pdf 

3. Васильєва Д. Кримінологічно значущі ознаки незаконного 

грального бізнесу / Дарія Васильєва // Підприємництво, госп-во і право. - 

2018. - № 8. — С. 191-194. Присвячено визначенню кримінологічно значущих 

ознак незаконного грального бізнесу. Вивчено сучасні погляди на поняття 

«кримінологічна характеристика злочинності певного виду». Надано 

авторське визначення цієї категорії. Відповідно до нього проаналізовано 

результати наукових досліджень щодо складників кримінологічної 

характеристики певного виду злочинності. Надано орієнтовний їх перелік. 

На основі попереднього аналізу слідчої та судової практики щодо зайняття 

гральним бізнесом обґрунтовано перелік кримінологічно значущих ознак 

незаконного грального бізнесу. Текст: http://www.pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/8/37.pdf 

4. Вереша Р. В. Вчення про суб’єктивну сторону злочину / Роман 

Вікторович Вереша ; Акад. адвокатури України. — Київ : Прав. єдність : 

Алерта, 2018. — 1105 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792254 

Комплексно викладено теоретичні, доктринальні, концептуальні та 

прикладні аспекти суб’єктивної сторони злочину в кримінальному праві з 

урахуванням сучасних наукових досягнень. 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,  

практиці застосування судами положень кримінального законодавства 

України, при подальшому теоретичному дослідженні суб’єктивної сторони 

злочину та механізму реалізації норм кримінального права, під час 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/36.pdf
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аналізування змісту кримінальної відповідальності та підстави кримінальної 

відповідальності, а також у навчальному процесі. 

5. Вереша Р. В. Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину 

/ Роман Вікторович Вереша ; Акад. адвокатури України. — Київ : Прав. 

єдність : Алерта, 2018. — 431 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792249 

Системно та комплексно розглянуто проблеми суб’єктивної сторони складу 

злочину у кримінальному праві. Досліджено їх теоретичні, юридичні та 

прикладні аспекти, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства України.  

6. Глидер И. В. Свойства доказательства в уголовном процессе 

Израиля / И. В. Глидер // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : 

Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2018. – Вип. 32. – С. 121-126. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17425-32 Метою статті є характеристика 

властивостей доказів у кримінальному процесі Ізраїлю і дослідження 

проблематики, пов’язаної з ізраїльським підходом до аналізу доказів. 

Проаналізовано такі властивості доказів: релевантність, допустимість, 

вагомість, достовірність і достатність. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/30.pdf 

7. Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали 

Загальнонац. юрид. форуму,  ([м. Сєвєродонецьк], 25 трав. 2018 р.) / Луган. 

держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Київ : Ваіте, 2018. — 311 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А791277 Зі змісту: Правова допомога 

засудженим до позбавлення волі: міжнародні стандарти та 

законодавством України / Т. Б. Вільчик. – С. 30-35; Реформа правосуддя в 

Україні та завдання криміналістики / А. Ф. Волобуєв. – С. 35-39; Процедура 

притягнення судді до кримінальної відповідальності у світлі судової реформи 

2016 року: актуальні питання / О. М. Овчаренко. – С. 108-115; Процесуальні 

гарантії захисту майнових прав осіб у кримінальних провадженнях щодо 

злочинів, учинених на тимчасово окупованій території та в районі 

проведення операції Об’єднаних сил / Г. В. Рось. – С. 135-139; Імплементація 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/30.pdf
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Стамбульської конвенції в частині регламентації кримінальної 

відповідальності за статеві злочини: здобутки і проблеми / С. О. Дудоров. – 

С. С. 190-197; Судовий прецедент як гарант стабільності судової практики 

у кримінальних справах: американський досвід / Д. В. Каменський. – С. 202-

207; Принцип домірності позитивних і негативних наслідків криміналізації 

відповідальності за підкуп виборця та учасника референдуму / В. В. 

Кострицький. – С. 217-222; Вплив корупції на доступ до правосуддя / А. В. 

Ландіна. – С. 231-236; Проблематика формування інституту кримінального 

правопорушення у контексті судової реформи в Україні (досвід правового 

регулювання у Франції) / Д. І. Макарчук. – С. 236-241;  Деякі проблеми 

кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки та 

самовільне будівництво (стаття 197-1 КК України) / Р. О. Мовчан. – С. 246-

252; Нормативно-правовий договір у кримінальному праві України / Н. А. 

Орловська. – С. 256-261; Гендерний підхід як основа імплементації 

Стамбульської конвенції до національного кримінального законодавства / О. 

В. Харитонова. – С. 269-273; Доступ до звільнення від кримінальної 

відповідальності в контексті судової реформи / П. В. Хряпінський. – С. 273-

277; Удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за 

злочини проти основ суверенітету українського народу в контексті 

концепції ефективного контролю / Е. М. Янко. – С. 289-292.   

8. Дудоров О. О. Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи (основні положення кримінально-правової 

характеристики) : практ. порадник / Олександр Олексійович Дудоров ; М-во 

внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — 

Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. — 92 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А789805 Розкрито основні положення кримінально-

правової характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи (розділ IV Особливої частини КК України із 

законодавчими змінами від 6 грудня 2017 р. і 14 березня 2018 р.).  



9. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах 

формування правової держави : зб. тез VII Всеукр. наук.-практ. конф., 

Львів, 30 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. 

політехніка”, Навч.-наук. ін-т права та психології. — Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2018. — 251 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: В75449 Зі 

змісту: Забезпечення прав людини під час виконання кримінальних покарань 

відповідно до європейських стандартів / В. Ортинський, Л. Гула. – С. 3-4; 

Інститут апеляції в кримінальному процесі гетьманщини / Б. Стецюк. – 

С.  40-42; Дефініція «злочину» у концепції соціологічної школи кримінального 

права / Х. Ваврик. – С. 120-123; Поняття криміналістичної характеристики 

злочину / М. Коваль. – С. 129-130; Кримінальна відповідальність за скоєння 

екологічних злочинів / О. Несічко. – С. 140-142; Проблеми правової 

регламентації затримання особи у районі проведення антитерористичної 

операції під час здійснення кримінального провадження / А. Палюх. – С. 144-

145; Відповідальність за контрабанду наркотичних засобів: міжнародно-

правовий аспект / С. Сорока. – С. 152-154; Про «осучаснення» кримінально-

правового визначення змісту поняття насильства та його видів / С. 

Якимова. – С. 156-158. 

10. Касапоглу С. О. Реалізація норм кримінального 

процесуального права / Світлана Олександрівна Касапоглу. — Дніпро : Біла 

К. О., 2018. — 305 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792065 У монографії 

на основі дослідження положень науки кримінального процесу, узагальнення 

адвокатської, слідчої, прокурорської та судової практики розроблено 

сучасну концепцію реалізації норм кримінального процесуального права.  

11. Клопотання прокурора у кримінальному провадженні : наук.-

практ. посіб. / [Ю. Г. Севрук та ін.] ; за ред. А. В. Столітнього ; Ген. 

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

прокуратури України, 2018. — 344, [1] с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792255 Розглянуто правові підстави та процесуальний порядок 

подання прокурором слідчому судді, а також до суду клопотань. Висвітлено 



вимоги до їх змісту, запропоновано шляхи вирішення окремих проблем 

теоретичної та практичної спрямованості, які виникають під час 

заявления, розгляду й вирішення клопотань.  

12. Ковальський В. Майдан. П’ять років потому / Віктор 

Ковальський // Юрид. вісн. України. — 2019. — 22 – 28 лют. (№ 8). — С. 3. 

Подано інформацію, що у п’яту річницю Революції Гідності близькі родичі 

загиблих на Майдані, адвокати та громадські активісти зібралися, аби 

заявити, що за минулих п’ять років керівництво держави реально не в змозі 

завершити розслідування ”майдановських справ”. Фактично підтвердив це й 

начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління 

Генпрокуратури Сергій Горбатюк, який заявив про небажання сприяти в 

завершенні розслідування цих злочинів. Координатор громадської ініціативи 

”Євромайдан SOS” Олександри Матвійчук зазначила: ”На жаль, ми змушені 

констатувати незацікавленість вищих осіб держави в цих розслідуваннях, 

більше того, ми фіксуємо протидію і перешкоди з боку органів влади”. 

13. Конгрес міжнародного та європейського права, м. Одеса, 25 - 

26 трав. 2018 р. : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” ; [наук. ред.     

Г. О. Ульянова  ; упоряд.: В. А. Ромащенко, П. П. Войтович]. — Одеса : 

Фенікс, 2018. — 311 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А791831 Зі змісту: 

«Суверенність» кримінального права в міжнародно-правовій площині: три 

висновки / Є. Л. Стрельцов. – С. 7-9; Співвідношення міжнародно-правової 

відповідальності держав та міжнародної кримінальної відповідальності 

індивідів / С. С. Андрейченко. – С. 13-16; Окремі аспекти кримінально-

правової охорони сфери банківської діяльності на міжнародному рівні / А. М. 

Клочко, Н. В. Клєцова. – С. 46-49;  Міжнародно-правові засоби захисту прав 

людини від зловживань міжнародним розшуком в кримінальному 

провадженні / М. І. Пашковський. – С. 52-55; Міжнародно-правові аспекти 

захисту цивільного населення за умов здійснення цільових вбивств / І. І. 

Камінський. – С. 89-91; Новозеландська кримінальна юстиція та 

неоколоніальний дискурс / О. В. Харитонова. – С. 291-294; Кримінальна 



відповідальність за підміну дитини за законодавством України та окремих 

держав Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз / А. В. Андрушко. 

– С. 294-297; Некоторые аспекты взаимодействия уголовно-правовых 

систем современности / Н. Д. Янчук. – С. 298-302.           

14. Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального 

покарання / Марія Георгіївна Корабель, Ю. В. Шинкарьов ; М-во освіти і 

науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків : Право, 

2018. — 173 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А791986 Присвячено 

дослідженню теоретичних і практичних проблем застосування конфіскації 

майна як додаткового виду покарання. Розглянуто соціально-правову 

обумовленість досліджуваного покарання, його місце в системі покарань 

України, а також особливості призначення та виконання конфіскації майна 

як додаткового виду покарання. З урахуванням історичного та зарубіжного 

досвіду сформовано пропозиції з удосконалення чинного кримінального 

законодавства шляхом внесення змін до Кримінального кодексу України та 

вдосконалення Переліку майна, на яке не може бути звернено стягнення за 

виконавчими документами. 

15. Корабель М. Г. Правовий аналіз інституту конфіскації майна 

в окремих країнах Європейського Союзу / М. Г. Корабель // Зб. наук. пр. 

Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Право. – Харків, 2018. – Вип. 28. 

– С. 132-138. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп115878-28 Присвячено 

правовому аналізу конфіскації майна в деяких країнах Європейського Союзу з 

метою вдосконалення національного законодавства. Конфіскація майна є 

ефективним засобом протидії злочинності в зарубіжних країнах світу, що є 

підставою подальшого розвитку досліджуваного покарання. Проаналізовано 

законодавчу базу окремих країн ЄС та міжнародно-правові акти, які 

регулюють питання конфіскації майна та ратифіковані більшістю країн 

світу. Текст: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/888 

16. Кримінальний процесуальний кодекс України з 

постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/888


Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ : [довідник : у 2 т.] / Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; за ред. А. В. 

Столітнього. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. – Т. 1 : 

Досудове розслідування / [уклад.: А. В. Столітній та ін.]. — 974 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б357766-1  З огляду на структуру Кримінального 

процесуального кодексу України узагальнено висновки та рішення 

Конституційного Суду України, судову практику Пленуму Верховного Суду 

України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, а також окремі рішення судів у кримінальних 

провадженнях. 

17. Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб. : [(для 

студентів ф-ту прокуратури та слідства (кримінал. юстиції) / В. М. Дрьомін 

та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Каф. 

кримінології та кримін.-виконав. права. — Одеса : Гельветика, 2018. — 108 с. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: А791996 Висвітлено основні проблеми 

кримінально-виконавчого права на сучасному етапі розвитку пенітенціарної 

системи України. Розглянуто систему органів та установ, що виконують 

покарання в Україні, а також особливості відбування покарання різними 

категоріями засуджених. Подано перелік нормативно-правових документів у 

сфері регулювання кримінально-виконавчої системи України, спеціальної 

літератури та Інтернет-ресурсів з пенітенціарних питань.  

18. Кримінологія : підручник / [А. М. Бабенко та ін.] ; за заг. ред. Ю. 

В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова ; Нац. акад. упр., Кримінол. 

асоц. України. — Вид. 2-ге, перероб. та допов. — Харків : Право, 2018. — 

415 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б358006 Розглянуто предмет та 

зміст кримінології як науки. Висвітлено історію становлення кримінології в 

Україні, методику кримінологічних досліджень, механізм злочинної 

поведінки, кількісні та якісні характеристики злочинності в Україні кінця  

XX – початку XXI ст.  



19. Кубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика 

засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний 

строк / Руслан Миколайович Кубрак, В. В. Лень ; М-во освіти і науки 

України, Нац. техн. ун-т ”Дніпр. політехніка”. — Дніпро : Біла К. О., 2018. — 

271 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792067 Комплексно досліджено 

кримінально-виконавчу характеристику засуджених з психічними 

відхиленнями до позбавлення волі на певний строк, розкрито особливості 

виконання покарання та визначено особливості організації соціально-

виховної роботи щодо цієї категорії.  

20. Лавренюк С. ”Хитрощі лобістів”, які можуть завадити роботі 

Антикорупційного суду / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2019. —    

22 лют. (№ 36). — С. 2. Подано інформацію про брифінг народних депутатів 

Ганни Гопко і Вікторії Пташник в Українському кризовому медіа-центрі, під 

час якого йшлося про загрози блокування діяльності майбутнього Вищого 

антикорупційного суду через зміни до законодавства щодо призначення та 

проведення експертиз у кримінальних провадженнях. Голова Комітету у 

закордонних справах Ганна Гопко зазначила, що поки лише відбувається 

формування та запуск Вищого антикорупційного суду, потрібно привернути 

увагу до такої надважливої проблеми, як потреба незалежної експертизи, 

адже її відсутність не тільки може заблокувати роботу цієї інституції, а й 

взагалі поставить під сумнів справедливість судових рішень. Г. Гопко 

висловила сподівання, що наступного тижня в парламенті буде 

зареєстровано законопроект, який дасть змогу виправити ”хитрощі деяких 

лобістів”. Народний депутат Вікторія Пташник нагадала, що ця історія 

розпочалася під час ухвалення Верховною Радою змін до Кримінального 

процесуального кодексу, коли було підтримано пропозицію, що експертиза у 

кримінальних справах має призначатися лише за рішенням суду, що 

фактично паралізувало роботу слідчих. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/314056 

http://www.golos.com.ua/article/314056


21. Маркуш М. А. Конституційний вимір засади змагальності у 

кримінальному процесі України / Марія Андріївна  Маркуш. — Київ : Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України, 2018. — 324 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792068 У збірнику систематизовано матеріали публікацій 

автора, що присвячені різним аспектам конституційно-правового виміру 

засади змагальності у кримінальному процесі України, а також питанням 

генези, соціальної сутності, структури, організаційно-процесуальної 

функціональності змагальності, її ролі у формуванні національної моделі 

кримінального процесу. 

22. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний 

виміри”,  [м. Суми], 25 – 26 квіт. 2018 р. : [тези доп. : у 2 ч.] / М-во освіти і 

науки України, Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; [редкол.: М. П. Курило (голова) 

та ін.]. — Суми : Гельветика, 2018. — Ч. 1. — 303 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791838-1 Зі змісту: Профілактика правопорушень у світлі 

боротьби з тероризмом в Україні / Л. М. Сукмановська. – С. 192-196; 

Протидія захопленню заручників за кримінальним законодавством України 

та окремих держав Європи: порівняльно-правовий аналіз / А. В. Андрушко. – 

С. 245-249; Життя та здоров’я людини як об’єкти кримінально-правової 

охорони за законодавством США / О. В. Гороховська. – С. 265-268. 

23. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний 

виміри”,  [м. Суми], 25 – 26 квіт. 2018 р. : [тези доп. : у 2 ч.] / М-во освіти і 

науки України, Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; [редкол.: М. П. Курило (голова) 

та ін.]. — Суми : Гельветика, 2018. — Ч. 2. — 279 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791838-2 Зі змісту: Кримінальний процесуальний кодекс: 

суперечності та проблеми правозастосування / Л. М. Бєлкін. – С. 10-14; 

Актуальні питання змін до Кримінального процесуального закону щодо 

сторін та інших учасників провадження / В. С. Канцір, Н. Д. Слотвінська. – 

С. 42-45;  Оптимізація кримінально-виконавчої політики на стадії її  



формування / Ю, В. Кернякевич-Танасійчук. – С. 49-52; Посягання на життя 

державного діяча / І. В. Сервецький. – С. 180-183. 

24. Міжнародна науково-практична конференція ”Кримінальне 

право в умовах глобалізації”,  [м. Одеса], 25 трав. 2018 р. : [тези доп.]. / М-

во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр 

НАПН України та ін. — Одеса, 2018. — 256 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791835 Зі змісту: Підстава кримінальної відповідальності за 

кримінальним правом України та Німеччини / Ю. В. Баулін. – С. 11-14; 

Свобода віросповідання в Україні як об’єкт кримінально-правової охорони 

/ С. Я. Лихова. – С. 30-34; Транскордонна злочинність: глобалізація чи 

локалізація / Н. А. Орловська. – С. 46-48; Політика протидії кримінальним 

правопорушенням в Україні: оперативно-розшуковий аспект / О. О. 

Подобний. – С. 49-52; Правовий режим кримінально-правової охорони 

національної безпеки України / П. П. Богуцький. – С. 80-83; Співвідношення 

понять ”кіберзлочин” та ”злочин у сфері ІТ” за кримінальним 

законодавством України та інших держав / М. М. Дмитрук. – С. 96-99; 

Кримінальна відповідальність за зґвалтування та сексуальне насильство: 

новели законодавства / Т. Л. Лисько. – С. 130-132; Комп’ютерні злочини у 

кримінальному праві ФРН / Л. Є. Стрельцов. – С. 167-170; Конституційні 

основи кримінально-правової охорони економіки / І. В. Самокіш. – С. 245-248.  

25. На Медведчука завели справу // Юрид. вісн. України. — 2019. 

— 8 – 14 лют. (№ 6). — С. 2. Подано інформацію, що Генеральна 

прокуратура відкрила кримінальне провадження на можливу державну зраду 

та сепаратизм Віктора Медведчука. За словами речниці Генпрокурора 

Лариси Сарган, глава проросійської організації ”Український вибір – право 

народу” і глава політради партії ”Опозиційна платформа – за життя” 

Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року 

в Києві, заявивши про необхідність утворення так званого ”автономного 

регіону Донбас” із власним парламентом та урядом, а також про 

закріплення такого статусу в Конституції України. Указано, що матеріали 



кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки України за 

підслідністю. 

26. НАБУ перевірить ГПУ // Юрид. вісн. України. — 2019. — 22 – 

28 лют. (№ 8). — С. 2. Зазначено, що Національне антикорупційне бюро 

відкрило кримінальне провадження через закупівлю Генеральною 

прокуратурою (ГПУ) 19 автомобілів в період, коли діяла відповідна заборона 

Кабінету Міністрів. Указано, що у листопаді 2018 року було опубліковано 

журналістське розслідування про автопарк ГПУ (станом на листопад 2018 

року автопарк ГПУ був найбільшим за всю історію цього органу і складав 

103 автомобілі). Розслідування відкрито 31 січня 2019 року за ст. 210, ч. 2 

ККУ. 

27. Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному 

процесі України: проблеми теорії та практики / Наталія Володимирівна 

Нестор ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 

Київ : Прав. єдність : Алерта, 2018. — 180 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792329 Присвячено комплексному вивченню теоретичних та 

практичних проблем примирення в кримінальному процесі з урахуванням як 

вітчизняних, так і зарубіжних досліджень та останніх напрацювань з 

означеного питання. Запропоновано шляхи вдосконалення кримінально-

правової регламентації та функціонального призначення примирення, 

досліджено правові передумови запровадження медіації в кримінальному 

процесі України, окреслено перспективи її запровадження. Встановлено 

окремі недоліки правового регулювання кримінального провадження на 

підставі угоди про примирення та надано пропозиції щодо їх усунення. 

28. Панов М. І. Понятійний апарат кримінального права та його 

наукове і практичне значення = Понятийный аппарат уголовного права и 

его научное и практическое значение : наук. ст. / Микола Іванович Панов ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2018. — 45, [2] с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А792240 Розглянуто понятійний апарат 

кримінального права як збірне юридичне поняття, до структури якого 



входять: кримінально-правові поняття, категорії та юридична 

термінологія, що становлять органічно взаємопов’язані і взаємодіючі 

елементи єдиного системного об’єкта. Проаналізовано кожний із цих 

елементів, з’ясовано їх значення для науки і практики кримінального права. З 

урахуванням специфіки термінології, що використана у роботі, та для 

більшої доступності читачам публікується українською та російською 

мовами. 

29. Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції 

в Україні та світі : Перші юрид. читання : матеріали Всеукр. дистанц. конф., 

присвяч. 20-річчю створення екон.-прав. ф-ту,  27 квіт. 2018, м. Одеса / М-во 

освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т ; 

[уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред. Л. О. Корчевної, І. А. 

Дришлюка]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 211 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791827 Зі змісту: Кримінально-правовий аналіз фіктивного 

підприємництва / К. В. Гашко. – С. 98-101; Новели кримінального 

законодавства України щодо насильства над жінками та домашнього 

насильства / О. Ю. Колесник. – С. 114-117; Осудність та її види в доктрині 

кримінального права / К. В. Кульчі. – С. 120-123; Поняття та основні 

завдання кримінально-правової політики / В. В. Палтека. – С.126-128; 

”Державна безпека” як кримінально-правова категорія / О. А. Чуваков. – С. 

135-137; Корупційні передумови поширення торгівлі людьми / Г. Л. Шведова. 

– С. 137-140; Участь народу у здійсненні кримінального правосуддя: 

теоретичний та практичний аспект / Є. О. Каташинський. – С. 153-156; 

Правові основи співробітництва в сфері кримінального судочинства в 

рамках Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною / О. С. 

Козерацька. – С. 161-166; Сучасні форми перегляду судових рішень у 

кримінальному провадженні / І. О.Миколенко. – С. 169-172; Щодо зберігання 

та передачі речових доказів при розслідуванні злочинів проти культурної 

спадщини / О. В. Нарожна. – С. 178-181; Інститут медіації у кримінальному 

процесі України / О. Г. Хріщева. – С. 192-195; Деякі питання 



правозастосовної практики укладання угод у кримінальному провадженні 

/ М. М. Ячменська. – С. 206-211.      

30. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку 

України в умовах Європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Одеса, 18 трав. 2018 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, 

Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр НАПрН України ; [відп. 

ред. Г. О. Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2018. – Т. 1. —  671 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А791222-1 Зі змісту: Принцип неприпустимості 

посилання на посадове становище в міжнародному кримінальному праві / С. 

С. Андрейченко. – С. 319-323. 

31. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку 

України в умовах Європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Одеса, 18 трав. 2018 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, 

Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр НАПрН України ; [відп. 

ред. Г. О. Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2018. – Т. 2. —  783 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А791222-2 Зі змісту: Сучасне кримінальне право 

України: стале та мінливе / Є. Л. Стрельцов. – С. 154-157; Кримінальні 

правопорушення: деякі питання щодо удосконалення законодавства / Н. А. 

Мирошниченко. – С. 157-160; Кримінально-правова охорона водних ресурсів 

за законодавством окремих країн Європи: порівняльно-правовий аналіз / І. В. 

Берднік. – С. 169-172; Акти СРСР в кримінальному законодавстві України: 

законотворчі аспекти / О. С. Кузембаєв. – С. 186-190; Окремі аспекти 

застосування кримінально-правових заходів щодо юридичних осіб / С. О. 

Лук’янченко. – С. 190-193; Особливості криміналізації окремих складів 

злочинів щодо журналістів / О. М. Поліщук. – С. 200-203;  Медіаційні підходи 

в контексті гуманістичної парадигми кримінального права України / Л. Ю. 

Тімофєєва. – С. 207-210; Трансформація економічних відносин та її вплив на 

кримінологічну безпеку економіки / Т. В. Мельничук. – С. 234-237; 

Особливості кримінологічної характеристики латентної злочинності / О. О. 

Куровська. – С. 266-268; Щодо питання використання електронних доказів у 



кримінальному провадженні / О. В. Малахова. – С. 319-322; Питання 

юрисдикції в контексті міжнародного співробітництва в кримінальному 

провадженні / І. І. Бойко. – С. 337-341; Актуальні питання реалізації права 

на справедливий суд у кримінальному провадженні / О. Ю. Льошенко. – С. 

358-361; Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із 

одержанням неправомірної вигоди / Л. С. Бєлік. – С. 381-383; Особливості 

криміналістичної характеристики особи злочинця, що вчиняє корупційні 

злочини в органах місцевого самоврядування / Ю. О. Мотліч. – С. 441-443. 

32. Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії 

Російської Федерації : звіт за результатами дослідж. спроможності судов. 

системи забезпечувати правосуддя в умовах збройн. конфлікту на сході 

України, 2016 – 2017 / [О. Банчук та ін. ; заг. ред. Р. О. Куйбіда, М. В. 

Галабала]. — Київ : СТ-Друк, 2018. — 339 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: В75577 У публікації, що стала результатом дворічної роботи 

групи українських дослідників, ініційованої та підтриманої Міжнародним 

фондом «Відродження», зроблено спробу дати  відповіді на питання: як 

збройний конфлікт вплинув на українську систему правосуддя та її 

спроможність забезпечувати справедливість у фактичних умовах війни? 

Наскільки країна була готова до таких викликів? І чи спроможна вона 

справлятися з цими викликами сьогодні? Які проблеми були вирішені, а які ще 

потребують додаткової уваги? Які проблеми можуть виникнути в 

майбутньому і як їм запобігти?   

33. Самойленко О. Типизація особи, що вчиняє злочин, 

пов’язаний з використанням обстановки кіберпростору : (з позицій 

криміналістичної науки) / Олена Самойленко // Підприємництво, госп-во і 

право. - 2018. - № 8. — С. 195-201. З позицій криміналістичної науки 

здійснено типізацію осіб, що скоюють злочини з використанням обстановки 

кіберпростору. Окрему увагу приділено визначенню закономірних зв’язків у 

системах «злочинець – організована група», «типові сліди – злочинець» та 

«злочинець – специфіка злочинної діяльності». Сформульовані автором 



положення сприятимуть практичній роботі слідчих та оперативних 

підрозділів у контексті встановлення комплексу взаємопов’язаних злочинів, 

учинених із використанням обстановки кіберпростору. Текст: 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/38.pdf 

34. Сень І. З. Поняття спеціальної норми в кримінальному праві 

України / І. З. Сень // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сері я: 

Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2018. – Вип. 32. – С. 106-112. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17425-32 Приділено увагу формулюванню 

дефініції поняття спеціальної кримінально-правової норми, виходячи з 

логічних принципів визначення понять. У зв’язку із цим проаналізовано місце 

норми права серед інших регуляторів суспільних відносин, проведено 

класифікацію правових норм, у тому числі норм кримінального права. 

Визначено місце спеціальної норми серед усієї системи кримінально-правових 

норм та встановлено найважливіші ознаки спеціальної кримінально-правової 

норми. Текст: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/27.pdf 

35. Сердюк М. Дилетанти чи шахраї? / Михайло Сердюк // Сіл. 

вісті. — 2019. — 1 берез. (№ 17). — С. 1. Подано інформацію, що 

Конституційний суд України 26 лютого скасував (визнав незаконною) 

статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання для 

чиновників за незаконне збагачення. Суд вирішив, що положення статті не 

відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. 

Текст: http://www.silskivisti.kiev.ua/19664/index.php?n=41574 

36. Сімонович Д. В. Формування системи кримінального процесу 

України після судової реформи 1864 року / Д. В. Сімонович // Право та 

юстиція. - 2018. - № 4. — С. 71-79. Проаналізовано правові норми й 

положення історичних пам’яток права, що були прийняті після проведення 

судової реформи 1864 року. Проведене дослідження засвідчило, що після 

здобуття Україною незалежності формування системи кримінального 

процесу відбувається з урахуванням вимог європейського співтовариства. 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/38.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/27.pdf
http://www.silskivisti.kiev.ua/19664/index.php?n=41574


37. Слободянюк Б. К. Розслідування умисного знищення або 

пошкодження чужого майна / Б. К. Слободянюк. — Київ : Ліра-К, 2018. — 

171 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792331 Присвячено дослідженню 

особливості розслідування умисного знищення або пошкодження чужого 

майна. Розроблено основи криміналістичної характеристики вказаних 

злочинів, встановлено типові сліди вчинення злочину, розкрито 

характеристику особи злочинця та потерпілого. Висвітлено способи та 

обстановку вчинення злочину, передбаченого ст. 194 КК України. Також 

визначено зміст обставин, які підлягають встановленню при вирішенні 

питання про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. З’ясовано типові слідчі ситуації 

початкового етапу розслідування умисного знищення або пошкодження 

чужого майна та особливості формування слідчих версій. 

38. Сотула О. С. Кримінально-правова характеристика та основи 

розслідування умисних вбивств / Олександр Сергійович Сотула, О. С. 

Саінчин ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Півден. регіон. 

центр НАПрН України. — Херсон ; Одеса : Гельветика, 2018. — 926 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А792060 Презентовано концептуальне 

порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства України та 

інших країн романо-германської правової сім’ї в частині забезпечення 

кримінально-правової охорони життя людини. Визначено теоретичні основи 

розслідування умисних вбивств, особливості розслідування їх окремих видів 

та тактику розшуку і затримки підозрюваних і обвинувачуваних у їх 

вчиненні. Визначено можливі запозичення позитивного досвіду країн романо-

германської правової сім’ї у сфері нормотворення.  

39. Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі : зб. 

матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф., (4 жовт. 2018 р.) : тези наук. 

доп.  — Київ : АртЕк, 2018. — 117 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791280 Зі змісту: Нові учасники кримінального провадження 

та проблемні питання їх правового статусу / Я. В. Барвенко. – С. 63-66; 



Сравнительный анализ норм, устанавливающих ответственность за 

террористический акт по законодательству Республики Молдова и 

Украины / С. М. Брынза, В. А. Стати. – С. 67-80; Деякі аспекти правового 

регулювання екстрадиції в міжнародному кримінальному праві / О. С. 

Нестеренко. – С. 86-91. 

40. Сучасне кримінальне право України: наук. нариси / [Є. Л. 

Стрельцов та ін. ; за ред. Н. А. Мирошниченко, Є. Л. Стрельцова ; передм. С. 

В. Ківалова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, 

Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. — Одеса : Юрид. літ., 

2017. — 487 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792005 Видання 

підготовлено професорсько-викладацьким складом НУ «Одеська юридична 

академія». Містить наукові розробки, що відображають складність та 

різноплановість розвитку сучасного кримінального права.  

41. Сучасний кримінальний процес країн Європи / [А. Б. 

Войнарович та ін.] ; за ред. В. В. Луцика, В. І. Самаріна. — Харків : Право, 

2018. — 791 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б358008 Досліджено різні 

національні типи кримінального процесу окремих європейських держав: 

Англії й Уельсу, німецькомовних держав (Австрії, Німеччини та Швейцарії), 

Франції, Іспанії, Італії, держав колишнього «соціалістичного табору» 

(Болгарії, Польщі), країн Балтії (Латвії, Литви), східноєвропейських держав 

(Білорусї, Молдови). Висвітлено загальні положення сучасного кримінального 

процесуального права в Європі і питання його гармонізації в рамках 

Європейського Союзу.  

42. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних 

правопорушень : підручник / [О. М. Цільмак та ін.] ; за заг. ред. О. М. 

Цільмак ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса 

: ОДУВС, 2017. — 351 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792001 

Послідовно викладено: суть того чи іншого методу, головну мету методу, 

правила, умови, переваги та недоліки його застосування, очікувані 

результати від процесу застосування методу, необхідні матеріали та 



термін застосування методу, а також алгоритм застосування на етапах 

його реалізації (підготовчому, основному та заключному). 

43. У Миколаєві обшукали мерію // Юрид. вісн. України. — 2019. 

— 22 – 28 лют. (№ 8). — С. 8. Подано інформацію, що у департаменті 

енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій 

міської ради Миколаєва 18 лютого 2019 року відбулися обшуки у справі про 

розтрату коштів. Провадження стосується використання коштів, 

виділених на реконструкцію з термосанації будівлі освітнього закладу, 

капітального ремонту опалення і покрівлі з утепленням фасаду будівлі 

спортивної школи та надання послуг розробки схеми теплопостачання 

міста. Слідство вважає, що посадові особи мерії вступили в змову з 

підрядниками з метою заволодіння частиною грошей. Справу кваліфікували 

за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу – привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 

44. Човган В. А. Ограничения прав заключенных: правовая 

природа и обоснование : [пер. с укр.] / Вадим Александрович Човган. — 

Харьков : Права людини, 2017. — 646 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б357873 Подано авторське розуміння правової природи 

обмежень прав ув'язнених і відкрито багатоаспектну теоретичну дискусію 

з цього приводу. Проаналізовано та критично оцінено відповідні міжнародні 

стандарти: практику Європейського суду, стандарти Європейського 

комітету з питань запобігання катуванням, м'яке право ООН і Ради Європи. 

Розглянуто і прокоментовані існуючі стандарти обмежень прав ув'язнених 

Франції, США, Канади, Великобританії, Бельгії і Нідерландів. Описано 

процес і проблеми втілення стандартів обмежень прав ув'язнених в 

нормативно-правовій базі України.  

45. Човган В. О. Як викорінити радянщину з української 

в’язниці : (зміни до Правил внутрішнього розпорядку УВП та СіЗО у 

світлі міжнародних стандартів) / Вадим Олександрович Човган ; [ГО 

”Харків. правозахис. група”]. — Харків : Права людини, 2017. — 330, [1] с. - 



Шифр зберігання в Бібліотеці: В75574 Це видання є першою комплексною 

спробою ознайомити широкий загал читачів із проблематикою норм, які 

стосуються внутрішнього розпорядку в пенітенціарних установах України. 

Подано авторські пропозиції до Правил внутрішнього розпорядку слідчих 

ізоляторів, а також до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань. Пропозиції спрямовані на імплементацію міжнародних 

стандартів, таких як рекомендації Комітету з запобігання катуванням та 

рішення Європейського суду з прав людини. 

46. 14 Міжнародний конгрес ”Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика”, 13 - 15 верес., 2018, Одеса : 

[матеріали   XIV міжнар. конгресу : у 2 т.]. — Одеса : Гельветика, 2018. —  

[Т. 1]. — 459 с. – Дані тит. арк. та обкл. парал. англ., укр., лит. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А791283-1 Зі змісту: Завдання криміналістики в 

умовах глобальних загроз та еволюційних перетворень злочинності / В. 

Шепітько. – С. 14-25; Нові тенденції розвитку криміналістики / В. 

Коновалова. – С. 55-64; Криміналістика в умовах глобалізації / Р. Комісарчук. 

– С. 95-109; Основные направления борьбы с религиозной экстремистской 

деятельностью в Азербайджанской Республике / Б. Алиев. – С. 175-183; 

Проблеми структурування криміналістичних знань у сучасних умовах / В. 

Яремчук. – С. 184-193; Кибервандализм: понятие и виды / Е. Латыш. – С. 

223-230. 

47. 14 Міжнародний конгрес ”Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика”, 13 - 15 верес., 2018, Одеса : 

[матеріали   XIV міжнар. конгресу : у 2 т.]. — Одеса : Гельветика, 2018. —– 

[Т. 2]. — 542 с. – Дані тит. арк. та обкл. парал. англ., укр., лит. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А791283-2 Зі змісту: Понятие противодействия 

расследованию преступлений / А. Миськевич. – С. 25-40; Криміналістична 

методика як шлях підвищення ефективності розслідування та 

впровадження сучасних методів управління / Б. Щур. – С. 41-49; Сучасні 

проблеми теорії та практики розслідування серійних сексуальних вбивств 



/ О. Александренко. – С. 127-136; Криміналістична методика судового 

розгляду кримінальних справ як засіб оптимізації вирішення завдань 

кримінального судочинства / В. Алєксєйчук. – С. 137-150; Поняття, види та 

технології проведення системних (змішаних) судових дій у кримінальному 

провадженні / І. Шепітько. – С. 159-170; Інформаційні сліди в контексті 

механізму вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору 

/ О. Самойленко, Д. Паляничко, О. Баланюк, І. Ващенко. – С. 216-222; 

Проблеми формування криміналістичної характеристики фальсифікації та 

обігу фальсифікованих лікарських засобів / І. Парфило. – С. 223-237; Деякі 

тактичні аспекти розслідування та судового розгляду проваджень щодо 

торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини / І. Гловюк. – С. 

511-519; Світоглядні методологічні засади теорії кримінального 

процесуального доказування / М. Погорецький, Д. Сергєєва. – С. 531-542.    

48. Шакун В. Сучасний погляд на вивчення кримінально-

виконавчого права / Василь Шакун // Право України. - 2018. - № 12. — 

С. 295-297. Розглянуто останні зміни в українському законодавстві та 

міжнародно-правові документи щодо поводження із засудженими. 

49. Шепітько І. І. Судовий розгляд в системі судового 

провадження у першій інстанції / Ірина Іванівна Шепітько ; [наук. ред. О. 

В. Капліна] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право : 

Апостіль, 2018. — 223 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А792237 

Висвітлено комплексні проблеми судового розгляду (судового слідства) в 

системі судового провадження у першій інстанції з урахуванням 

запровадження судово-правової реформи в Україні. Запропоновано 

теоретико-правову характеристику судового розгляду та визначено його 

види, межі і місце в системі кримінального провадження. Обґрунтовано 

доцільність виокремлення такого етапу судового розгляду, як судове 

слідство. Приділено увагу питанням початку судового розгляду, подання до 

суду та оголошення обвинувального акта, а також з’ясування обставин 

кримінального провадження та перевірки їх доказами під час судового 



розгляду. Розглянуто особливості проведення вербальних, невербальних та 

змішаних судових дій.  
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