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Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 

1. Андріяшевська М. Сучасний зарубіжний досвід у сфері 

соціальної реабілітації дітей – жертв кримінальних злочинів 

/ Марина Андріяшевська // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – 

№ 10. — С. 190-194. Актуалізовано, розглянуто та оцінено наявний 

практичний досвід низки держав у сфері соціальної реабілітації дітей – 

жертв кримінальних злочинів. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/10/38.pdf 

2. Барабаш Т. Законотворчі реалії реформування у сфері 

кримінальної відповідальності та кримінального провадження: 

сучасний стан та перспективи / Тетяна Барабаш, Людмила Левицька 

// Наук. зап. ін-ту законодавства Верховної Ради України. – 2018. – № 4. 

— С. 57-63. Розглянуто вплив реформи судоустрою на кримінальний і 

кримінальний процесуальний закони в контексті діяльності парламенту 

під час восьмої сесії восьмого скликання. Окреслено напрями 

удосконалення чинних кодифікованих актів у сфері правового 

забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, 

громадського порядку  від злочинних посягань, здійснення кримінального 

провадження. Проаналізовані деякі нормотворчі пропозиції та 

висловлено авторську думку щодо доцільності окремих з них. 

3. Брус І. Контроль за виконанням обмежувальних заходів щодо 

осіб, які вчинили домашнє насильство / Ірина Брус // Вісн. Нац. акад. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/38.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/38.pdf


прокуратури України. – 2019. – № 1. — С. 112-123. Розглянуто зміст і 

значення обмежувальних заходів щодо осіб, засуджених за домашнє 

насильство, а також проаналізовано системність норми про здійснення 

контролю за виконанням таких заходів та її зв’язок із відповідними 

нормами інших законодавчих актів. Визначено недоліки у нормативно-

правовому регулюванні питання контролю за виконанням 

обмежувальних заходів щодо осіб, які вчинили домашнє насильство, та 

вироблено пропозиції стосовно їх усунення. 

4. В Україні розробили законопроект про добровільну 

кастрацію педофілів // Луганщина.ua. — 2019. — 17 квіт. (№ 14). — 

С. 1, 4. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді України 

законопроект № 6607 ”Про внесення змін до деяких законів України 

(щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини 

проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи 

малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти 

статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи 

малолітнього)”. Законодавці пропонують створити реєстр засуджених 

за сексуальні злочини проти дітей, а також запровадити хімічну 

кастрацію та збільшення терміну покарання таких осіб. Наведено 

коментарі співавторів законопроекту, у тому числі – народних 

депутатів України Мустафи Найєма та Олега Недави. Співавтори 

законопроекту висловили сподівання, що профільний комітет (з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності) розгляне 

законопроект разом із висновками правоохоронних органів та 

експертів, а Верховна Рада ухвалить його до Дня захисту дітей,             

1 червня. 

5. Волошина Ю. В. Теоретичний аналіз спеціально-

кримінологічного запобігання погрозам застосування фізичного 

насильства / Ю. В. Волошина // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту 

внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. – № 3(96). – С. 104-108. - 



Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) Проаналізовано 

сутність кримінологічно-спеціального запобігання погрозам 

застосування фізичного насильства. Здійснено спробу з’ясувати 

сутність та дослідити поняття «запобігання злочинам», «погроза 

застосування фізичного насильства», «спеціально-кримінологічне 

запобігання», «кримінологічна профілактика», «відвернення злочинів», 

«припинення злочинів». Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

6. Гетьман Г. М. Моделювання особи невідомого злочинця під 

час проведення слідчого огляду в умовах змагального 

кримінального процесу / Г. М. Гетьман // Право і сусп-во. – 2018. –    

№ 6, ч. 2. — С. 187-191. Розглянуто питання проведення такої слідчої 

(розшукової) дії, як слідчий огляд, під час моделювання особи злочинця в 

умовах змагального кримінального процесу. Зокрема, зосереджено увагу 

на технологічному процесі побудови моделі невідомого злочинця. 

7. Грищенко В. Збреши мені, якщо зможеш / Владислав 

Грищенко // Юрид. газ. — 2019. — 21 трав. (№ 20). — С. 18 – 19. 

Зазначено, що до результатів поліграфа (особливо у кримінальному 

провадженні) потрібно ставитися вкрай обережно та розуміти, що 

вони не є доказовою базою. Існує суб’єктивний чинник, адже 

поліграфолог може помилятися, не так зрозуміти ту чи іншу реакцію, а 

єдиної загальноприйнятої методики розпізнавання досі не існує. На 

думку автора статті, українським поліграфологам необхідно як можна 

більше напрацьовувати досвід і практику та розвивати галузь. Проте 

наразі зарано говорити про якусь серйозну місію у криміналістиці. 

8. Давиденко В. Тактика викриття неправдивих показань при 

розслідуванні економічних злочинів / Валерій Давиденко // Зовніш. 

торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. –  № 1. — С. 45-57.  

Проаналізовано кримінологічні та криміналістичні аспекти злочинів у 

сфері економіки, розглянуто типові слідчі ситуації початкового та 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf
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наступного етапів розслідування. Висвітлено обставини, які 

підлягають встановленню, доказуванню й опрацюванню у ході 

вербальних слідчих дій. Розроблено пропозиції, що сприятимуть 

нейтралізації протидії, викриттю неправдивих показань та інших форм 

перешкоджання розслідуванню, застосуванню тактичних прийомів 

впливу під час допитів. 

9. Дніпров О. С. Кримінально-правовий вимір гендерної 

рівності в Україні та світі / О. С. Дніпров // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018.  – № 3(96). –       

С. 93-97. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) Встановлено 

відповідність національного кримінального права міжнародним 

стандартам щодо мінімізації проявів гендерного насильства як 

вагомого чинника подальшої інтеграції України у європейські та світові 

інституції. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

10. Єфімов В. В. Вплив дослідження злочинних зв’язків на 

повноту викриття економічних злочинів у сфері агропромислового 

комплексу України / В. В. Єфімов // Наук. вісн. Дніпропетр. держ.     

ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018.  – № 3(96). – С. 131-135. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) Розглянуто сучасні 

проблеми та особливості оперативно-розшукового забезпечення 

дослідження злочинних зв’язків для повноти доказування під час 

розслідування викрадань в агропромисловому комплексі України. 

Наголошено, що однією з умов ефективної діяльності щодо оперативно-

розшукового забезпечення доказування під час розслідування викрадань в 

АПК України є визначення і глибоке вивчення об'єктів злочинного 

посягання. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

11. Задоя К. На шляху до українського Нюрнберга 

/ Костянтин Задоя // Дзеркало тижня. — 2019. — 18 – 24 трав. (№ 18). — 
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С. 3. Йдеться про те, чому парламенту варто підтримати 

законопроект № 9438 ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 

положеннями міжнародного права”, внесений на розгляд 20 грудня   

2018 р. Кабінетом Міністрів України. Цей законопроект, який є 

результатом спільних зусиль групи українських та іноземних фахівців у 

сфері національного й міжнародного кримінального права, громадської 

платформи ”Правозахисний порядок денний” та Міністерства юстиції 

України, передбачає приведення положень кримінального законодавства 

України до максимальної відповідності нормам міжнародного 

кримінального права. Текст: https://dt.ua/internal/na-shlyahu-do-

ukrayinskogo-nyurnberga-311670_.html 

12. Заступника мера Василькова затримали за хабар 

// Юрид. вісн. України. — 2019. — 24 – 30 трав. (№ 21). — С. 8. 

Зазначено, що Служба безпеки України викрила на хабарі заступника 

міського голови Василькова (Київська область). Оперативники 

встановили, що чиновник налагодив схему отримання хабарів за 

сприяння в реєстрації земельних ділянок, встановивши таксу в п’ятсот 

доларів США за кожну ”послугу”. Відповідно до функціональних 

обов’язків, він повинен був координувати роботу Центру надання 

адміністративних послуг району. 

13. Карпенко М. Особливості суб’єктів військових злочинів 

за кримінальним законодавством окремих держав світу / Микола 

Карпенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. — С. 195-

199. Проаналізовано окремі положення КК більше 20-ти держав світу 

стосовно військовослужбовців як суб’єктів військових злочинів. 

Констатовано той факт, що, крім військовослужбовців, зазначаються 

й інші особи. Разом із тим для визначення їхнього статусу як 

військовослужбовців необхідно враховувати також норми військового 

законодавства. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/39.pdf 
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14. Коломієць В. Ю. Соціальна обумовленість кримінальної 

відповідальності за посягання на тілесну недоторканість / В. Ю. 

Коломієць // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. 

пр. – Дніпро, 2018. - № 3(96). – С. 108-115. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15200-3(96) Встановлено соціальну обумовленість 

кримінальної відповідальності за посягання на тілесну недоторканність 

як злочину проти життя та здоров’я особи (ст.ст. 121–125, 128 КК 

України). Доведено, що дії у вигляді заподіяння тілесних ушкоджень є 

суспільно небезпечними, типовими та достатньо  розповсюдженими,  

мають  певну  динаміку,  потребують  впливу  кримінально-правовими 

заходами. Система кримінальної юстиції в протидії цим діям має 

відповідні можливості та матеріальні ресурси, позитивні наслідки його 

криміналізації явно переважають негативні, на багатьох етапах 

розвитку ці дії було кримінально караними, а така караність 

підтримується суспільством. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

15. Кравчук І. І. Суб’єкти використання криміналістичних 

знань під час судового розгляду кримінальних проваджень / І. І. 

Кравчук // Право і сусп-во. – 2018. – № 6, ч. 2. — С. 191-197. На основі 

аналізу теоретичних положень кримінального судочинства визначено 

коло можливих суб’єктів використання криміналістичних знань на 

стадії судового розгляду кримінальних проваджень. 

16. Кримінологічна характеристика злочинності 

неповнолітніх:  сучасні тенденції / Н. В. Сметаніна, Т. В. Граб // Право 

і сусп-во. - 2018. - № 6, ч. 2. — С. 173-177. Проаналізовано поняття 

злочинності неповнолітніх і проблеми її визначення, складники 

суспільної небезпеки й місце злочинності неповнолітних серед інших 

видів злочинності в Україні. 

17. Кубальський В. Н. Теорії причинового зв’язку у науці 

кримінального права / В. Н. Кубальський, К. П. Браславець // Повітр. і 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf
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косміч. право : юрид. вісн.  / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018.  –  № 4(49). – 

С. 176-182. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16813-4(49) Визначено, 

що оптимальною для кримінального права є теорія необхідного 

спричинення, яка  дозволяє врахувати специфіку окремих складів 

злочинів та розглядає конкретну, реально існуючу залежність явищ, в 

межах якої наслідок з внутрішньою необхідністю викликається 

діянням. 

18. Макаренко Н. К. Нові підходи до визначення поняття 

професійної злочинності / Н. К. Макаренко // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. - № 3(96). – С. 97-

104. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) Проаналізовано 

сучасне розуміння поняття професійної злочинності. Обґрунтовано 

висновок про те, що професійна злочинність є специфічним 

кримінальним феноменом, що вимагає специфічного реагування. 

Висвітлено ознаки професійної злочинності та обґрунтовано найбільш 

оптимальне розуміння поняття професійної злочинності. Текст: 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

19. Малярчук Н. В. Довічне позбавлення волі: недоліки 

виконання покарання / Н. В. Малярчук, М. В. Мороз // Повітр. і 

косміч. право : юрид. вісн. : наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. –  

№ 4(49). – С. 182-189. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16813-4(49)   

З урахуванням проведеного дослідження запропоновано шляхи 

вдосконалення національного законодавства в контексті виконання 

покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

20. Мировська А. Роль деяких учасників слідчо-

оперативної групи в діяльності щодо збору криміналістично 

значущої інформації під час огляду місця події / Анна Мировська, 

Леся Патик // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. —         

С. 204-207. Розкрито роль деяких учасників слідчо-оперативної групи в 

діяльності щодо збору криміналістично значущої інформації під час 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf


огляду місця події. Зазначено, що роль кожного з учасників слідчо-

оперативної групи на місці події важлива й необхідна для якісного та 

кількісного збору криміналістично значущої інформації. Варто не 

виділяти окремо кожного учасника слідчо-оперативної групи, а 

розглядати їх як єдине ціле, оскільки лише в тісній співпраці вони здатні 

вирішувати завдання досудового розслідування. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/10/41.pdf 

21. Мироненко Т. Є. Роль прокурора у процесі доказування 

під час кримінального провадження / Т. Є. Мироненко // Право і  

сусп-во. - 2018. - № 6, ч. 2. — С. 168-172. Розглянуто процес 

доказування й участі у ньому прокурора, повноваження, обов’язки 

прокурора згідно з механізмом Кримінального процесуального кодексу 

України. 

22. Муха Д. Поліграф в кримінальному провадженні: 

наскільки доцільно? / Дмитро Муха // Юрид. газ. — 2019. — 4 черв. 

(№  3). — С. 10 – 11. На думку автора статті, сьогодні неможливо 

однозначно стверджувати про доцільність використання поліграфа у 

кримінальних провадженнях, оскільки показники поліграфа є лише 

фізіологічними даними про людину на певний момент. Фізіологічні 

показники виникають внаслідок психологічних реакцій, які людині-

поліграфологу достатньо важко повністю відстежити. До того ж 

поліграфолог може помилитися в інтерпретації результатів 

дослідження, а їх оскарження наразі є складним процесом, якщо взагалі 

можливим. Суперечливими залишаються норми Конституції України 

(ст. 28) та Кримінального кодексу України (ст. 385). Однак поліграф – 

це метод, за допомогою якого можна виявити істинність завдяки 

знанню правдивості відповідей людини. Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/poligraf-v-

kriminalnomu-provadzhenni-naskilki-docilno.html 
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23. Нєнов Д. Екстрадиція та міжнародний розшук: як це 

працює? / Денис Нєнов // Юрид. газ. — 2019. — 4 черв. (№ 23). — С. 16 

– 17. Зазначено, що Міжнародний розшук здійснюється через 

Національне центральне бюро Інтерполу та проводиться на території 

кожної з держав-учасниць відповідно до норм міжнародного права, а 

також національного права держав-учасниць. Нацбюро Інтерполу в 

Україні – Національна поліція. Указано, що 04.11.2018 року набули 

чинності зміни до КПК України щодо спрощеного порядку екстрадиції з 

України. У розшукуваних осіб з’явилося право просити про застосування 

щодо них спрощеного порядку видачі одразу ж після затримання у 

зв’язку з перебуванням у міжнародному розшуку, не чекаючи 

надходження запиту про екстрадицію. Передбачається, що особа 

подає слідчому судді для затвердження письмову заяву про надання 

згоди на її екстрадицію. Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/ekstradiciya-ta-

mizhnarodniy-rozshuk-yak-ce-pracyue.html 

24. Нікітенко О. І. Поняття та сутність щодо забезпечення 

безпеки України від злочинних посягань / О. І. Нікітенко // Наук. вісн. 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. - 

№ 3(96). – С. 90-93. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) 

Розглянуто одну із найбільш складних проблем кримінального права – 

забезпечення внутрішньої безпеки від злочинних посягань. Ґрунтуючись 

на визначенні внутрішньої безпеки відповідно до українського 

законодавства, обов'язки у сфері запобігання злочинам в економічній, 

інформаційній, екологічній і корупційних сферах та захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України, захисту державного 

кордону від злочинних посягань покладаються на військові формування 

та правоохоронні органи. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 
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25. Петрова І. А. Використання спеціальних знань при 

розслідуванні злочинів проти волі, честі та гідності особи / І. А. 

Петрова, А. В. Шульженко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. 

справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. - № 3(96). – С. 121-126. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) Проаналізовано процесуальні та 

криміналістичні основи використання спеціальних знань під час 

розслідування злочинів проти волі, честі та гідності особи. Визначено 

перелік експертиз, які потрібно призначити під час досудового 

слідства. Розглянуто особливості призначення і проведення деяких видів 

експертиз. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

26. Пиріг І. В. Можливості використання науково-

технічних засобів при допиті / І. В. Пиріг, В. І. Кайко, Л. К. Варданян 

// Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – 

Дніпро, 2018. – № 3(96). – С. 126-131. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15200-3(96) Розглянуто окремі тактичні прийоми допиту з 

використанням науково-технічних засобів. Визначено можливості 

отримання інформації від допитуваного шляхом аналізу проведеної 

відеозйомки. Розглянуто існуючі на сьогодні проблеми використання 

поліграфа при розслідуванні злочинів взагалі та при проведенні допиту 

зокрема. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

27. Рибнікова Г. В. Система покарань за кримінальними 

кодексами деяких країн Європейського Союзу: порівняльно-

правовий аналіз / Г. В. Рибнікова, Т. Б. Проскура // Повітр. і косміч. 

право : юрид. вісн.  / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – № 4(49). – С. 195-

203. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16813-4(49) Розроблено 

пропозиції щодо вдосконалення системи покарань України та окремих 

видів покарань, передбачених КК України на основі аналізу систем 

покарання за кримінальними кодексами деяких країн Європейського 
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Союзу. Запропоновано спростити систему покарань України відповідно 

до прикладу Франції, Італії, Королівства Нідерландів, змінити 

формулювання в законі чинних заходів кримінально-правового впливу 

згідно з вимогами міжнародного права. 

28. Рожнова В. В. До питання про вдосконалення 

кримінального процесуального закону / В. В. Рожнова // Право і  

сусп-во. - 2018. -  № 6, ч. 2. — С. 203-209. Проаналізовано сучасний стан 

і тенденції процесу вдосконалення чинного кримінального 

процесуального закону, зокрема Кримінального процесуального кодексу 

України, на прикладі окремих законопроектів. 

29. Скрипник Д. О. Особливості формування правових 

позицій Верховного суду у кримінальному провадженні / Д. О. 

Скрипник // Право і сусп-во. - 2018. - № 6, ч. 2. — С. 210-215. 

Розглянуто особливості формування правових позицій Верховного Суду 

у кримінальному провадженні. Розглянуто питання, які фактори 

впливають на формування правових позицій Верховного Суду. 

30. Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід захисту прав 

жертв злочинів / Н. В. Сметаніна, О. В. Дойонко // Право і сусп-во. - 

2018. - № 6, ч. 2. — С. 178-182. Проаналізовано міжнародний досвід 

захисту прав жертв злочинів. Наведено пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства Україниув цій сфері. 

31. Справа Богатирьової:  Голосіївський суд Києва 

відновив розслідування // Юрид. вісн. України. — 2019. — 17 – 23 

трав. (№ 20). — С. 4. Подано інформацію, що Голосіївський районний 

суд Києва відновив заочне досудове розслідування кримінального 

провадження стосовно колишнього віце-прем’єр-міністра, екс-міністра 

охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Зазначено, що стосовно                

Р. Богатирьової розслідують справу про заволодіння чужим майном в 

особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим 

становищем за попередньою змовою групи осіб. 



32. Тимошенко А. Процедура оголошення особи в 

міжнародний розшук: етапи та інсайди / Андрій Тимошенко // Юрид. 

газ. — 2019. — 4 черв. (№ 23). — С. 1, 14 – 15. За словами автора 

статті, після підтвердження факту виїзду особи з України, зокрема з 

метою ухилення від відповідальності, у слідчих є два варіанти розвитку 

подій: проведення заочного досудового розслідування кримінального 

провадження чи заочного судового провадження стосовно особи 

(тобто без неї) або екстрадиція особи за допомогою компетентних 

органів іноземної держави. Для отримання можливості притягнути 

особу до кримінальної відповідальності за допомогою будь-якого з цих 

двох варіантів, слідчий орган неодмінно має ініціювати процедуру 

оголошення такої особи в міжнародний розшук, оскільки це є 

обов’язковою умовою для реалізації обох сценаріїв. Зокрема, фінальною 

підставою для здійснення спеціального досудового розслідування, 

відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК, є оголошення особи в міждержавний 

та/або міжнародний розшук. Текст: 

https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/international_announ

cement_of_a_wanted_person_stages_and_nuances/ 

33. Толочко О. Типологічна характеристика кримінального 

процесу України / Олександр Толочко // Вісн. Нац. акад. прокуратури 

України. - 2019. - № 1. — С. 101-111. Визначено типологічні ознаки 

сучасного кримінального процесу України, який має об’єктивну 

тенденцію до соціально-політичного і формально-правового зближення 

з національними процесуальними системами країн загального та 

континентального права. Правовою основою сучасного зближення 

національних процесуальних систем є міжнародне і європейське право. 

34. Трапезнікова Д. Жодної амністії! / Дар’я Трапезнікова 

// День. — 2019. — 5 черв. (№ 97). — С. 10. Йдеться про акцію під 

Верховною Радою України на підтримку законопроекту № 9438, який 

дає можливість внести до Кримінального та Кримінально-
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процесуального кодексів України такі категорії, як ”воєнні злочини”, 

”злочини проти людяності”, ”злочини агресії” та ”злочин геноциду”. 

Завдяки цьому національні судді, прокурори та розслідувачі, не чекаючи 

вердиктів міжнародного кримінального суду, зможуть правильно 

класифікувати смерті на Майдані, в Криму та на Донбасі, те, що 

відбувалося з полоненими та переслідуваними за політичними мотивами 

тощо. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zhodnoyi-amnistiyi 

35. Чиновник БТІ вирішив підзаробити // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 17 – 23 трав. (№ 20). — С. 8. Зазначено, що 

оперативники управління захисту економіки в Києві спільно зі слідчими 

Головного управління поліції столиці задокументували злочинну 

діяльність посадовця комунального підприємства Київської міської ради 

”Київське міське бюро технічної інвентаризації”. Встановлено, що за 

зняття арешту з майна громадянина, накладеного в 2011 році, й видачу 

виписки з реєстру про відсутність обтяжень на нерухоме майно 

чиновник вимагав 2 тисячі доларів США. Наразі порушника арештовано 

в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.  

36. Членов М. В. Щодо ”нового” порядку обчислення та 

продовження строків досудового розслідування / М. В. Членов 

// Право і сусп-во. - 2018. - № 6, ч. 2. — С. 216-223. Досліджено 

положення Кримінального процесуального кодексу України щодо 

строків досудового розслідування та їх провадження. 

37. Шило О. Г. До питання про використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій в іншому провадженні / О. Г. 

Шило, К. В. Грідіна // Право і сусп-во. – 2018. – № 6, ч. 2. — С. 224-229. 

Розглянуто закріплене в Кримінальному процесуальному кодексі України 

положення про прядок використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні. 
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