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Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

1. Бабаєва О. В. Повторність під час застосування процедури 

підготовчого провадження у кримінальному процесі: постановка 

проблеми / О. В. Бабаєва // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — 

Ужгород, 2018. – Вип. 52, т. 2. – С. 106-111. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-52/2 Проаналізовано положення Кримінального 

процесуального кодексу України щодо порядку та підстав призначення 

підготовчого провадження повторно. Запропоновано класифікацію рішень 

щодо проведення повторного підготовчого провадження. Проаналізовано 

судову практику щодо призначення повторного підготовчого провадження 

під час судового розгляду та провадження в суді апеляційної інстанції.   

2. Бабенко О. Г. Недоліки застосування домашнього арешту до 

неповнолітнього підозрюваного / О. Г. Бабенко // Прав. часопис Донбасу : 

зб. наук. пр. / М-во внутр. справ України. – Кривий Ріг, 2018. – № 4(65). – 

С. 200-206. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-4(65) 

Охарактеризовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 

Досліджено недоліки застосування цього запобіжного заходу саме до 

неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення. У результаті 

проведеного дослідження надано пропозиції щодо внесення змін до статей 

Кримінального процесуального кодексу України стосовно розширення кола 

осіб, на яких покладається контроль за поведінкою неповнолітнього 

підозрюваного під час перебування під домашнім арештом. Запропоновано 

встановити конкретні випадки обрання цілодобового домашнього арешту 



стосовно неповнолітнього підозрюваного. Внесено пропозиції щодо 

збільшення обов’язків та обмежень, які необхідно застосовувати до осіб, 

стосовно яких обирається домашній арешт. Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_35 

3. Безсусідня Ю. В. Криміналізація екстремізму в Україні з 

метою захисту національної безпеки України / Ю. В. Безсусідня // Вісн. 

Нац. техн. ун-ту України ”КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. — Київ, 

2018. — № 2 (38). — С. 101-105. — Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16898-2(38) Висвітлено проблему визначення доцільності криміналізації 

екстремізму в Україні. В кримінальних кодексах низки зарубіжних країн 

передбачена кримінальна відповідальність за екстремізм в різних формах: 

створення екстремістського формування; фінансування діяльності 

екстремістського формування; розповсюдження матеріалів, які містять 

ідеї релігійного екстремізму, сепаратизму і фундаменталізму; створення, 

керівництво, участь в релігійних екстремістських, сепаратистських, 

фундаменталістських або інших заборонених організаціях тощо. З огляду на 

сучасні випадки проявів крайнього екстремізму, автор вважає доцільним 

введення в Україні кримінальної відповідальності за створення та 

фінансування діяльності екстремістських організацій (угруповань). Текст: 

http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/152929 

4. Бугера О. І. Запобігання злочинності в умовах розвитку 

мережі Інтернет / О. І. Бугера // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : 

Право. — Ужгород, 2018. – Вип. 52, т. 2. – С. 93-95. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-52/2  Досліджено можливості використання мережі 

Інтернет для запобігання злочинності. Встановлено, що широкий спектр 

можливостей мережі Інтернет щодо збору, зберігання та аналізу 

кримінологічно значимої інформації створює умови для підвищення рівня 

запобіжної діяльності.  

5. Бугера О. І. Соціальні Інтернет-мережі та запобігання 

злочинності: сучасні тенденції / О. І. Бугера // Вісн. Нац. техн. ун-ту 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pppd_2018_4_35
http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/152929


України ”КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. — Київ, 2018. — № 2 (38). — 

С. 101-105 . — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16898-2(38) Досліджено 

проблему використання соціальних інтернет-мереж для запобігання 

злочинності як одну із сучасних тенденцій розвитку кримінологічної науки. 

Встановлено доцільність використання всього спектра можливостей 

соціальних інтернет-мереж для підвищення рівня запобігання злочинності. 

Це зокрема стосується: ведення спеціалізованих блогів, створення аудіо- та 

відеофайлів запобіжного характеру, моніторингу кримінологічно значимої 

інформації тощо. Текст: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/152932 

6. Бурда С. Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у 

виді службових обмежень для військовослужбовців / С. Я. Бурда // Наук. 

вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – 

С. 225-233. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Висвітлено 

історію виникнення покарання у вигляді службових обмежень для 

військовослужбовців. Проаналізовано кримінальне законодавство України, 

яке регламентує цей вид покарання, наведено його кримінально-правову 

характеристику. Досліджено стан дотримання і забезпечення прав та 

обов’язків категорії громадян, які відбувають покарання у вигляді службових 

обмежень для військовослужбовців. Здійснено спробу охарактеризувати 

сучасний стан і тенденції розвитку означеного виду покарання в 

кримінальному праві України. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/26.pdf 

7. Гула Л. Ф. Заходи індивідуальної профілактики 

(попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах / Л. Ф. 

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

Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 233-242. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16504-4(2018) Розглянуто поняття та розкрито зміст індивідуальної 

профілактики злочинності в кримінально-виконавчих установах. 

Охарактеризовано структуру і форми індивідуальної профілактики 

пенітенціарних злочинів. Окреслено фактори, що зумовлюють застосування 

http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/152932
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/26.pdf


індивідуально-профілактичних заходів до засуджених, які перебувають в  

установах виконання покарання. Визначено основні категорії засуджених, 

які потребують профілактичного впливу. Перелічено заходи та методи, які 

необхідно застосовувати до засуджених з метою відмови від вчинення ними 

злочинів під час відбування покарання у виправних колоніях. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/27.pdf 

8. Даніель А. В. Використання можливостей електронних 

засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних 

правопорушень / Анна Володимирівна Даніель ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Харків : Право, 2019. — 189, [1] с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б359929 Здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове рішення наукового завдання, суть якого полягає у 

всебічному дослідженні проблем використання можливостей електронних 

засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень, і 

формування на цій основі висновків, пропозицій та рекомендацій, що 

відповідають вимогам наукової новизни та мають теоретичне і практичне 

значення. 

9. Дуфенюк О. М. Форма висновку експерта у польському 

кримінальному процесі / О. М. Дуфенюк // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту 

внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 242-250. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Присвячено узагальненню та 

систематизації даних щодо форми висновку експерта як джерела доказів у 

польському кримінальному процесі. Вказано, що, згідно зі ст. 200 КПК 

Польщі, форма цього джерела доказів може бути усна або письмова. 

З’ясовано, що у фаховій польській літературі можна також знайти 

пропозиції щодо впровадження інноваційної мультимедійної форми висновку 

експерта. Викладено зміст та особливості кожної з форм висновку 

експерта. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/28.pdf 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/27.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/28.pdf


10. Євроінтеграція: польський досвід і українські перспективи : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2019 р., [м. Одеса, Україна]      

/ Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин, Варшав. 

нац. ун-т, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Гельветика : Міжнар. 

гуманітар. ун-т, 2019. — 115 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці: А798203. 

Зі змісту: Окремі аспекти адаптації національного законодавства в сфері 

кримінально-процесуального права по принципу розумності строків у 

досудовому розслідуванні / А. Пахлеванзаде. — С. 66-71; Місце 

Міжнародного кримінального суду в системі національного правосуддя / Я. І. 

Півнев. — С. 72-76. 

11. Заяць Р. Я. Зарубіжний досвід діяльності науково-дослідних 

експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ та 

можливості його використання в Україні / Р. Я. Заяць // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2018. – Вип. 52, т. 2. – 

С. 134-138. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-52/2 Досліджено 

зарубіжний досвід діяльності науково-дослідних експертно-криміналістиних 

установ та визначено можливості його використання в Україні. 

Наголошено, що застосування зарубіжного досвіду дозволить вивести 

діяльність експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх 

справ України на новий рівень шляхом підвищення його ефективності та 

професійності їхньої діяльності. 

12. Іваницький С. О. Зразки кримінальних процесуальних 

документів слідчого, прокурора, адвоката та судді (досудове 

провадження) : навч.-практ. посіб. / Сергій Олександрович Іваницький. — 

Київ : Центр учб. літ., 2019. — 207 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А798170 Подано зразки процесуальних документів слідчого, 

прокурора, адвоката та судді, що складаються під час досудового 

кримінального провадження. 

13. Ковальська В. Ю. Особливості захисту дитини від 

сексуального насильства у законодавстві України та міжнародних 



нормативно-правових актах / В. Ю. Ковальська // Наук. вісн. Львів. держ. 

ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 250-260. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Досліджено питання, що 

стосуються особливостей захисту дітей від сексуального насильства за 

чинним законодавством України та ратифікованими Україною 

міжнародними нормативно-правовими актами. Визначено основні завдання 

з усунення негативних явищ, які сприяють насильницьким проявам. 

Акцентовано увагу на тому, що світова політика в інтересах дітей повинна 

ґрунтуватися на точному знанні і розумінні справжнього становища дітей, 

їхніх потреб і способів щонайкращого їх задоволення. Наголошено, що в 

процесі прийняття змін до законодавства щодо захисту прав дітей мають 

бути враховані міжнародні засади та міжнародні зобов’язання, оскільки 

процеси соціально-економічних і політичних перетворень та реформ, які 

активно відбуваються в нашій державі, негативно відбились на становищі 

соціально незахищених груп населення, з-поміж яких вирізняються саме діти. 

Вказано на недоліки законодавства, відсутність механізму реалізації прав і 

те, що для вирішення заданої проблематики конче потрібно вдаватися до 

світового та європейського досвіду. Розкрито склади злочинів, у яких 

передбачена кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей та 

вчинення насильства над ними. Визначено проблеми, до яких призводить 

сексуальне насильство над дитиною залежно від її вікових особливостей. 

Наведено авторське бачення стосовно вдосконалення та прийняття змін до 

законодавства з метою захисту прав дітей від сексуального насильства. 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/29.pdf 

14. Козуб Т. Почему уехал Петр / Тарас Козуб // Вести (Всеукр. 

вып.). — 2019. — 31 июля (№ 133). — С. 4. У контексті висвітлення 

інформації у пресі про те, що колишній Президент України Петро 

Порошенко виїхав з України на відпочинок, розглянуто переспективи його 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/29.pdf


повернення назад в країну. Акцентовано увагу, що Державне бюро 

розслідувань відкрило проти нього та його оточення 13 кримінальних справ. 

15. Колб І. О. Про актуальність та об’єктивну необхідність 

дослідження проблем, пов’язаних із застосуванням в Україні заходів 

угамування до засуджених, позбавлених волі / І. О. Колб // Право і сусп-во. 

– 2019. – № 2. — С. 191-196. Розглянуто застосування фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї до засуджених у місцях позбавлення волі у 

сучасних умовах. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/34.pdf 

16. Косаняк С. С. Зловживання повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги : окремі проблемні аспекти притягнення до 

кримінальної відповідальності / С. С. Косаняк // Наук. вісн. Львів. держ. 

ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 270-281. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Досліджено погляди практиків та 

науковців на окремі проблемні аспекти притягнення до кримінальної 

відповідальності за зловживання повноваженнями особами, які  надають 

публічні послуги. Наведено погляди науковців щодо невдалої конструкції 

статті 3652 КК України, а також низку пропозицій з її удосконалення. 

З’ясовано причини, що ускладнюють напрацювання адекватної 

криміналістичної характеристики цього кримінального правопорушення. 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/31.pdf 

17. Кравчук О. В. Структурування процесу розкриття злочинів у 

державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю / О. В. 

Кравчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 11. — С. 103-105. 

Структуровано процес розкриття злочинів у державному управлінні 

експертно-криміналістичною діяльністю. Здійснено класифікацію методів 

структурування знань в експертно-криміналістичній діяльності. Зазначено, 

що виділяють чотири рівні такого структурування: на рівні лексики мови, 

на понятійному рівні, на рівні семантичних структур, на рівні конкретних 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/34.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/31.pdf


даних. Проведено структурування розслідування як процесу пізнання. 

Підкреслено, що розслідування як процес пізнання, складається з двох 

елементів: етапів розслідування та окремих слідчих дій. Виділено етапи 

діяльності органів дізнання та слідства: етап порушення кримінальної 

справи; етап розкриття злочину; етап розшуку підозрюваного або 

обвинуваченого; етап перевірки підозри; етап уточнення звинувачення та 

етап закінчення слідства. Текст: 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6705&i=17 

18. Кузьменко Ю. В. Протидія домашньому насиллю: новели 

законодавства України / Ю. В. Кузьменко // Право і сусп-во. – 2019. – № 2. 

— С. 131-136. Висвітлено новели Закону України ”Про запобігання та 

протидію домашньому насильству”, розглянуто перелік розділів та статей 

нового закону, окреслено зміни притягнення до юридичної відповідальності у 

разі вчинення правопорушень у контексті цього закону. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/24.pdf 

19. Лосич С. В. Проблеми визначення медичного критерію 

неосудності в кримінальному праві України / С. В. Лосич, К. О. Рутвян 

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

Кривий Ріг, 2018. – № 4(65). – С. 185-192. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14658-4(65). Приділено увагу проблемним питанням встановлення 

медичного критерію неосудності в кримінальному праві України, зокрема 

розглянуто співвідношення понять осудності та неосудності, 

проаналізовано розвиток наукової думки щодо змістового наповнення 

«медичного критерію». Здійснено порівняння різних підходів до класифікацій 

психічних розладів у Кримінальному кодексі України та в Міжнародній 

класифікації хвороб, на підставі чого зроблено висновок про  невідповідність 

медичного критерію неосудності класифікації психічних розладів. Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_33 

20. Луцький Т. М. Аналіз статей Особливої частини 

Кримінального кодексу України, в яких заподіяння смерті особі через 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6705&i=17
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/24.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pppd_2018_4_33


необережність є ознакою основного складу злочину, а також проблеми їх 

диференціації / Т. М. Луцький // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. 

Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 281-293. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Розглянуто питання кримінально-правової 

кваліфікації та визначено зміст статей Особливої частини Кримінального 

кодексу України, в яких заподіяння смерті особі через необережність є 

ознакою основного складу злочину. З’ясовано в них основний безпосередній 

об’єкт та, у разі наявності обов’язкового додаткового об’єкта злочину, 

окреслено роль суб’єкта, об’єктивної та суб’єктивної сторони, а також 

проблеми їх диференціації. Досліджено склади злочинів, у яких заподіяння 

смерті особі через необережність є ознакою основного складу злочину. 

Проаналізовано праці науковців, що займалися цією тематикою. Наведено 

власне бачення щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність, 

зокрема стосовно деяких злочинів, де наслідком є заподіяння смерті особі 

через необережність. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/32.pdf 

21. Максіменцев М. Г. Кримінологічний аналіз структури 

злочинності у сфері надрокористування в Україні / М. Г. Максіменцев 

//Право і сусп-во. – 2019. – № 2. — С. 221-225. Розглянуто злочинну 

діяльність у сфері надрокористування. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/39.pdf 

22. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 

”Право: історія, теорія, практика” , ([м. Київ], 7 – 8 груд. 2018 р.). — Київ 

; Херсон : Молодий вчений, 2018. — 152 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А798182 Зі змісту: Мотив злочину в кримінальному праві / Ю. В. 

Гуляв. – С. 121-125; До проблеми визначення злочинності проти основ 

національної безпеки / М. С. Івчук. – С. 128-130; Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх в Україні / А. О. Ткаченко. –  С. 140-143; 

Доктрина ”срібного блюдця” та перспективи її застосування в Україні / В. 

Ю. Марченко. – С. 147-150. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/32.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/39.pdf


23. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин 

в Україні: питання взаємодії”,  м. Ужгород, 10–11 трав. 2019 р. / [редкол.: 

М. М. Алмаші та ін.]. — Ужгород : Гельветика, 2019. — 116 с. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798302 Зі змісту: Роль та місце огляду місця події 

у системі заходів протидії посяганням на недоторканість державного 

кордону / М. В. Балан, Ю. І. Літвін. — С. 74-76; Організована злочинна 

діяльність як форма співучасті / Т. Р. Крицун. — С. 80-83; Типові сліди 

незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами / А. О. Волобоєв. 

— С. 84-87; Поняття речових доказів у кримінальному процесі: 

інформаційний підхід / С. О. Ковальчук. — С. 87-90. 

24. Матеріали п’ятої всеукраїнської мультидисциплінарної 

конференції ”Чорноморські  наукові  студії” : м. Одеса, [Україна], 17 трав. 

2019 р. — Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2019. — 262 с. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798305 Зі змісту: Поняття підстави кримінальної 

відповідальності: порівняльний аналіз законодавства України та Білорусі / 

М. І. Фесюк. — С. 49-51. 

25. Мироненко В. П. Правове регулювання відшкодування 

шкоди потерпілим від кримінальних правопорушень у деяких 

європейських країнах / В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко // Право і     

сусп-во. - 2019. - № 2. — С. 31-37. Проаналізовано законодавчу та 

правозастосовну практику деяких західно- та східноєвропейських країн 

щодо відшкодування шкоди особам, які потерпіли від злочинів. 

26. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона енергоносіїв 

/ В. А. Мисливий // Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”КПІ”. Політологія. 

Соціологія. Право. — Київ, 2018. — № 4 (40). — С. 151-154. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16898-4(40) Розглянуто питання кримінально-

правової охорони енергоносіїв за сучасних умов. Досліджено ознаки складів 

злочинів, що посягають на нафту і газ, та місце цих діянь в Особливій 

частині Кримінального кодексу України. Запропоновано відповідні зміни і 



доповнення до кримінального законодавства. Текст: http://www.socio-

journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf 

27. Митник У. М. Детермінація домашнього насильства / У. М. 

Митник // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. — Київ, 2018. – Вип. 82. – С. 223-234. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14476-82(юрид. науки)  Досліджено причини та 

умови, що сприяють вчиненню домашнього насильства. Розглянуто макро- 

та мікрофактори, що сприяють вчиненню домашнього насильства. 

Визначено основні детермінанти домашнього насильства.  

28. Навроцька В. В. Правові та організаційні питання 

попередження втрати та знищення матеріалів кримінальних 

проваджень / В. В. Навроцька // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. 

Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 293-301. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Констатовано, що з метою профілактики 

втрати матеріалів кримінальних проваджень на відомчому та 

законодавчому рівнях необхідно застосувати низку організаційних та 

правових засобів. Установлено, що потребує регулювання порядок обліку, 

зберігання, руху та переміщення матеріалів кримінальних проваджень. 

Запропоновано передбачити у законі додаткові положення, які регулюють 

доступ учасників процесу до матеріалів досудового провадження: 

можливість ознайомлення із матеріалами провадження за копіями та (чи) їх 

оголошення працівником органу, що веде кримінальний процес. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/33.pdf 

29. Назар К. Сучасне розуміння необхідної оборони за 

Кримінальним кодексом Республіки Польща / К. Назар // Наук. вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія   юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. –         

С. 317-327. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Мета статті 

– аналіз інституту необхідної оборони за Кримінальним кодексом Республіки 

Польща. Наведено сучасне розуміння необхідної оборони за § 1 ст. 25 КК РП. 

З’ясовано, що простота й універсальність цієї інституції, котра функціонує 

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/33.pdf


в польській правовій системі, тривалий час порушувалася через намагання 

поліпшити її функціональність, яка насправді лише послаблює її. Висвітлено 

такі умови необхідної оборони, як посягання (яке повинно бути 

протиправним, безпосереднім та реальним) на будь-який об’єкт правової 

охорони, відвернення посягання, необхідність захисту та співмірність 

захисту суспільній небезпеці посягання. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/36.pdf 

30. Ненов Д. Нормы допуска / Денис Ненов // Юрид. практика. — 

2019. — 23 июля (№ 29/30). — С. 19. Зазначено, що на відміну від інших 

процесуальних кодексів в Кримінальному процесуальному кодексі (КПК) 

України прямо не врегульовано питання правонаступництва фізичних і 

юридичних осіб, в тому числі правонаступництва статусу потерпілого і 

цивільного позивача в кримінальному провадженні. Указано, що залучення 

правонаступника як цивільного позивача в кримінальному провадженні 

передбачено і допускається законодавством, за винятком 

правонаступництва фізичних осіб за позовними вимогами про відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я, а 

також за вимогами, які випливають з прав, нерозривно пов’язаних з 

особистістю спадкодавця. 

31. Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. [для студентів, 

аспірантів, виклачів юрид. закл. вищ. освіти] / [М. І. Панов та ін.] ; за заг. ред. 

М. І. Панова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 377 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б359927 Висвітлено загальні положення кваліфікації злочинів - її 

поняття, підстави, гносеологічні та формально-логічні аспекти, 

кваліфікації розмежування злочинів та відмежування їх від діянь, що не є 

злочинами, а також види, принципи, етапи кваліфікації. Приділено значну 

увагу аналізу кваліфікації злочинів за елементами й ознаками складу злочину: 

об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом, суб’єктивною стороною 

злочину. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/36.pdf


32. Пайда Ю. Ю. Напрями імплементації зарубіжного досвіду 

нормативно-правового забезпечення системи прав людини і релігійної 

свободи у законодавстві України / Ю. Ю. Пайда // Наук. вісн. Львів. держ. 

ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 58-69. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Здійснено спробу виявлення 

найбільш ефективних напрямів імплементації найкращих зразків 

міжнародного права у сфері регулювання прав людини і релігійної свободи в 

українське законодавство. Розглянуто національне законодавство у світлі 

визнаних нашою державою правових норм, що закріплені у міжнародних 

нормативно-правових документах. Зроблено висновок, що станом на 

початок 2019 року Україна приєдналася практично до всіх договорів, які 

регулюють права людини,і універсального, і регіонального характеру, що 

зобов’язує модернізувати власне законодавство з увагою на рекомендації 

ПАРЄ, Венеціанської комісії, регулярно звітувати перед відповідними 

міжнародними органами про дотримання прав і свобод, які прописані у 

міжнародних документах. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/09.pdf 

33. Пащенко К. І. Проблемні питання під час здійснення 

процесуального керівництва в кримінальних провадженнях на підставі 

угод про визнання винуватості  / К. І. Пащенко // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія : Право. — Ужгород , 2018. – Вип. 52, т. 2. – С. 96-101. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп6060-52/2 Досліджено особливості 

процесуального керівництва у кримінальних провадженнях на підставі угод 

про визнання винуватості. Висвітлено новели кримінального процесуального 

законодавства стосовно цього питання.  

34. Пивоваров В. В. Деякі питання корпоративної злочинності у 

сфері фармацевтики / В. В. Пивоваров // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 

Серія : Право. — Ужгород, 2018. – Вип. 52, т. 2. – С. 102-105. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-52/2 Розглянуто питання корпоративної 

злочинності у сфері фармацевтичного бізнесу в Україні та світі. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/09.pdf


Акцентовано увагу на транскордонному характері злочинної діяльності в 

галузі фармацевтики.  

35. Підгородинський В. М. Злочини проти честі та гідності особи 

в теорії кримінального права / Вадим Миколайович Підгородинський ;    

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Юрид. 

літ., 2019. — 350 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798163 Обґрунтовано 

наукові результати у галузі кримінального права та порівняльного 

правознавства, що вирішують наукові проблеми охорони честі та гідності 

особи. Констатовано, що конституційне законодавство лише визначає 

місце честі та гідності особи серед інших прав; в адміністративному та 

трудовому законодавствах не передбачено механізмів правової охорони 

зазначених цінностей, а способи цивільно-правового захисту не є 

ефективними. 

36. Поліщук Н. І. Міжнародний досвід щодо звільнення від 

покарання за хворобою / Н. І. Поліщук // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту 

внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 301-311. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Розглянуто підстави, умови, 

моделі звільнення від покарання у зв’язку з хворобою за кримінальним правом 

зарубіжних держав. З’ясовано механізми та умови, які передбачають 

фізичну та психологічну реабілітацію осіб, звільнених від покарання за 

хворобою. Визначено категорії осіб, які підлягають звільненню  від  

покарання,  за  законодавством  країн  зарубіжжя. На основні аналізу 

зарубіжної практики звільнення від покарання за хворобою висунуто 

пропозиції щодо вдосконалення цієї норми закону в Кримінальному кодексі 

України. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/34.pdf 

37. Ратнова А. В. Електронний документ та його місце у системі 

доказів у кримінальному провадженні / А. В. Ратнова // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – С. 231-241. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2018) Визначено важливість 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/34.pdf


використання електронних документів у кримінальному процесуальному 

законодавстві. Розглянуто основні визначення електронного документа, що 

використовуються у нормативно-правових актах та наукових працях 

вчених. Проаналізовано основні підходи щодо самого терміна «електронний 

документ» та обґрунтовано необхідність його використання. 

Запропоновано авторське визначення електронного документа як джерела 

доказу. Викладено пропозицію щодо виділення електронного документа як 

окремого джерела доказу. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/26.pdf 

38. Резнікова О. І. Повернення активів, одержаних унаслідок 

вчинення злочинів у кримінальному провадженні: міжнародний досвід і 

сучасний стан / О. І. Резнікова // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. 

наук. пр. — Харків, 2018. — Т. 25, № 3. — С. 90-107. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп13847-25/3 Зазначено, що корупція є деструктивним явищем, 

що спричинює небажані наслідки для розвитку суспільства і держави в 

цілому. Досліджено теоретичні основи і практичні проблеми повернення 

активів, одержаних унаслідок вчинення злочинів у кримінальному 

провадженні, визначено мету, суб’єктів реалізації, об’єкти пошуку та 

етапи здійснення такої діяльності. Проаналізовано провідний міжнародний 

досвід у сфері повернення активів, одержаних унаслідок вчинення злочинів у 

кримінальному провадженні. Розглянуто правовий статус, функції і 

повноваження Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів як нового суб’єкта такої діяльності. Встановлено, що для 

повернення активів у кримінальному провадженні необхідно пройти п’ять 

етапів. Текст: http://visnyk.kh.ua/uk/article/povernennya-aktiviv-oderzhanikh-

vnaslidok-vchinennya-zlochiniv-u-kriminalnomu-provadzhenni-mizhnarodny-

dosvid-i-suchasny-stan 

39. Сілко В. В. Обстановка вчинення злочину як елемент 

криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/26.pdf
http://visnyk.kh.ua/uk/article/povernennya-aktiviv-oderzhanikh-vnaslidok-vchinennya-zlochiniv-u-kriminalnomu-provadzhenni-mizhnarodny-dosvid-i-suchasny-stan
http://visnyk.kh.ua/uk/article/povernennya-aktiviv-oderzhanikh-vnaslidok-vchinennya-zlochiniv-u-kriminalnomu-provadzhenni-mizhnarodny-dosvid-i-suchasny-stan
http://visnyk.kh.ua/uk/article/povernennya-aktiviv-oderzhanikh-vnaslidok-vchinennya-zlochiniv-u-kriminalnomu-provadzhenni-mizhnarodny-dosvid-i-suchasny-stan


/ В. В. Сілко // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. пр. — Харків, 

2018. — Т. 25, № 3. — С. 146-159. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп13847-

25/3 Досліджено обстановку вчинення злочину як елемента криміналістичної 

характеристики незаконного видобування бурштину. Проаналізовано наукові 

дефініції та зміст обстановки вчинення злочину як елемента 

криміналістичної характеристики. За результатами узагальнення та 

аналізу емпіричних даних виокремлено елементи обстановки вчинення 

злочину незаконного видобування бурштину, у якій діють злочинці; до їх 

числа належать: соціально-економічні чинники, що визначають особливості 

організації та функціонування незаконного видобування бурштину, 

природно-кліматичні, охоронно-функціональні, виробничі чинники та 

особливості поведінки непрямих учасників протиправної дії незаконного 

видобування бурштину. Наведено криміналістично значущі ознаки 

сприятливої обстановки вчинення злочину, розкрито кореляційні зв’язки 

останньої з іншими елементами криміналістичної характеристики цього 

злочину. Запропоновано власну дефініцію обстановки вчинення злочину як 

елемента криміналістичної характеристики незаконного видобування 

бурштину. 

40. Січко В. О. Правовий статус третіх осіб, за участю яких 

застосовуються запобіжні заходи / В. О. Січко // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія : Право. — Ужгород , 2018. – Вип. 52, т. 2. – С. 115-119. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-52/2 Розглянуто окремі питання 

застосування запобіжних заходів. Проаналізовано деякі проблеми правового 

статусу поручителів і заставодавців у кримінальному провадженні.  

41. Соловйова А. М. Кримінально-правова характеристика 

злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження / Аліна 

Миколаївна Соловйова. — Вінниця : Вінниц. газета, 2018. — 459 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798162 Презентовано порівняльно-правове 

дослідження кримінально-правової характеристики злочинів проти 

власності різних правових сімей. Визначено можливості подальшого 



розвитку національного кримінального права, шляхи сприяння взаємодії 

держав у протидії злочинам проти власності. 

42. Сорока С. О. Протидія незаконному обігу наркотичних 

засобів: міжнародно-правовий аспект / С. О. Сорока, С. І. Марко // Наук. 

вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – 

С. 241-251. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2018) Розглянуто 

історичні аспекти формування міжнародної і національної системи 

контролю за обігом наркотиків. Проаналізовано шлях, яке пройшло людство 

від використання наркотиків як лікарських засобів до розуміння необхідності 

контролю над наркотиками, оскільки поширення наркоманії вже набуло 

глобального виміру і вважається мало не найнебезпечнішими для суспільного 

розвитку. Розкрито етапи формування міжнародної системи контролю над 

наркотиками, починаючи з 1912 року. Акцентовано, що державна політика 

України у сфері контролю над наркотиками є важливою складовою всієї 

діяльності держави щодо стабільного, надійного функціонування 

суспільства і його безпечного існування. Розглянуто питання щодо 

доцільності легалізації наркотичних засобів. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/27.pdf 

43. Триньова Я. О. Біоетика кримінально-правового 

забезпечення протидії злочинності / Яна Олегівна Триньова. — Харків : 

Право, 2019. — 534, [1] с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б359928 

Сформульовано біотичні засади праворозуміння та правотворення, які 

розглянуто як основне джерело кримінально-правового забезпечення 

протидії злочинності, на підставі чого запропоновано вдосконалення 

сучасної кримінально-правової доктрини та вітчизняного кримінального 

законодавства. Акцентовано на вирішенні біотичних проблем правового 

забезпечення протидії злочинності з позиції de lege ferenda. 

44. Устрицький Н. І. Поняття рецидиву злочинів за 

кримінальним правом України / Н. І. Устрицький // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – С. 251-260. – 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/27.pdf


Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2018) Досліджено зміст та обсяг 

поняття рецидиву злочинів. Зазначено, що рецидив полягає у вчиненні 

субʼєктом злочину, засудженим за один або кілька умисних злочинів, одного 

або кілька нових умисних злочинів за наявності непогашеної або незнятої 

судимості за попередній злочин. Якщо судимість за раніше вчинений злочин 

погашена або знята у встановленому законом порядку (ст.ст. 89, 91, 108 

КК), рецидив виключається. Якщо закон не виділяє рецидив як ознаку складу 

злочину, але передбачає посилення відповідальності при повторності, то 

повторне вчинення злочину особою, яку було засуджено за відповідний 

злочин, враховують як повторність. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/28.pdf 

45. Харитонов С. О. Бланкетні диспозиції військових злочинів: 

проблеми кваліфікації / С. О. Харитонов // Вісн. Нац. акад. прав. наук 

України : зб. наук. пр. — Харків, 2018. — Т. 25, № 3. — С. 160-169. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп13847-25/3 Проаналізовано механізм та 

проблеми кваліфікації військових злочинів, що стосуються бланкетної 

диспозиції. Досліджено праці науковців з відповідної тематики, 

проаналізовано норми Кримінального Кодексу України. Розкрито зміст та 

ознаки бланкетних кримінально-правових норм, наведено їхню класифікацію. 

Досліджено природу бланкетних диспозицій кримінально-правових норм у 

юридичній доктрині. Виявлено, що недотримання послідовності при 

кваліфікації військових злочинів може призвести до порушення принципу 

законності відповідними правоохоронними органами. Зроблено висновок, що 

основною проблемою при кваліфікації військових злочинів є порядок несення 

військової служби, який регулюється великою кількістю нормативно-

правових актів. Запропоновано алгоритм, що повинен урегулювати 

суперечності та забезпечити правильну кваліфікацію військових злочинів. 

46. Шайтуро О. П. Кримінологічний аналіз питання протидії 

злочинності на регіональному рівні в Україні / О. П. Шайтуро // Прав. 

часопис Донбасу : зб. наук. пр. / М-во внутр. справ України. – Кривий Ріг, 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/28.pdf


2018. – № 4(65). – С. 193-199. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-

4(65). Обґрунтовано, що протидія злочинності на регіональному рівні 

обумовлюється міжнародною та національною кримінологічною стратегією 

і в той же час має специфічні властивості, притаманні тому чи іншому 

регіону. Протидія злочинності на рівні регіонів має системний характер та 

досягається комплексною діяльністю на всіх рівнях протидії. Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_34 

47. Шишман Д. М. Порівняльно-правовий аналіз підстав 

здійснення кримінального провадження in absentia в законодавстві 

України та іноземних держав / Д. М. Шишман // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія : Право. — Ужгород , 2018. – Вип. 52, т. 2. – С. 120-124. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16060-52/2 Досліджено аспекти законодавчого 

регулювання кримінального провадження за відсутності обвинуваченого (in 

absentia) в кримінальному процесі окремих іноземних країн. Проаналізовано 

підходи до визначення підстав для його здійснення та запропоновано шляхи 

удосконалення національного законодавства у цьому контексті.  

48. Школьніков В. І. Правова основа отримання інформації в 

мережі Інтернет у кримінальному провадженні / В. І. Школьніков // Вісн. 

Нац. техн. ун-ту України ”КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. — Київ, 

2018 . — № 4 (40). — С. 172-176 . — Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16898-4(40) Проаналізовано нормативно-правові акти, що стосуються 

порядку отримання інформації з мережі Інтернет у кримінальному 

проваджені. Висвітлено рівні нормативно-правового регулювання порядку 

отримання інформації з мережі Інтернет у кримінальному проваджені. 

Визначено прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо 

отримання інформації з мережі Інтернет. Текст: http://www.socio-

journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf 

49. Яцишин М. Ю. ”Інтернет речей” в системі міжнародно-

правової протидії кіберзлочинності / М. Ю. Яцишин // Держава і право : зб. 

наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ,  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pppd_2018_4_34
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf


2018. – Вип. 82. – С. 287-298. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-

82(юрид. науки)  Досліджено проблему міжнародно-правового 

співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю в контексті 

впровадження новітніх технологій. Аналіз здійснено на прикладі Інтернету 

речей, що уже отримав значне поширення у світі. Розглянуто сукупність 

міжнародно-правових норм різного рівня та спрямування, що складає 

нормативну основу інституту міжнародно-правової протидії 

кіберзлочинності. 

 

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н. Я. 

15.08. 2019 

 


