
Актуальні проблеми кримінального та 

 кримінально-процесуального права 

 

анотований бібліографічний список 

 2019. – Вип. 16 (вересень). – 18 с. 

http://nplu.org/article.php?id=423 

 

Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального 

права 

 

1. Берзін П. С. Поняття грунтового покриву (поверхневого 

шару) земель та незаконного заволодіння ним: кримінально-правові 

аспекти / П. С. Берзін, Берднік І. В. // Актуал. проблеми держави і права : зб. 

наук. пр. /  Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” – Одеса, 2018. – Вип. 81. – С. 9-14. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14920-81 Обґрунтовано потребу 

узгодження нормативної регламентації поняття ґрунтового покриву 

(поверхневого шару) земель та незаконного заволодіння останнім у чинному 

кримінальному законі України та земельному законодавстві. Основними 

напрямами такого узгодження варто вважати врахування вимог земельного 

законодавства, що стосуються основних властивостей ґрунтового покриву 

земель, під час регламентації кримінальної відповідальності за вчинення 

злочинів, передбачених ст. ст. 2391, 2392 КК. Ще одним напрямом названого 

узгодження є формулювання ознак незаконного заволодіння залежно від 

визначених у земельному законодавстві властивостей ґрунтового покриву. 

Текст: http://www.apdp.in.ua/v81/4.pdf 

2. Бойко Ю. Ю. Щодо доцільності вдосконалення механізму 

кримінальної відповідальності за проведення медичної операції без згоди 

пацієнта / Ю. Ю. Бойко // Актуал. проблеми держави і права : зб. наук. пр. 

/ М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” – Одеса, 2018. – 

Вип. 81. – С. 14-20. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14920-81 

Обґрунтовано доцільність вдосконалення механізму застосування заходів 

http://www.apdp.in.ua/v81/4.pdf


кримінальної відповідальності за проведення медичної операції без згоди 

пацієнта. Текст: http://www.apdp.in.ua/v81/5.pdf 

3. Бугайчук А. Моніторинг наукової розробленості сучасної 

джерельної бази кримінального процесуального права України             / 

А. Бугайчук // Наук. зап. ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2018. – 

№ 6. — С. 49-57. Висвітлено стан наукової розробленості питань, 

пов’язаних із джерелами кримінального процесуального права України. 

Проаналізовано наукові доробки у сфері кримінального процесуального 

законодавства та основні здобутки у цій царині. Узагальнено напрями і 

пріоритети наукових досліджень кримінального процесуального 

законодавства та представлено їх авторські види. Констатовано 

відсутність сучасних комплексних наукових пошуків щодо закону як джерела 

кримінального процесуального права в Україні. 

4. Геселев О. В. Проблемні питання розсекречування та 

використання у кримінальному провадженні ухвал слідчого судді про 

дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій / О. В. Геселев 

// Юрид. Україна. – 2019. – № 3. — С. 29-38. Проаналізовано проблемні 

питання, що виникають у зв’язку з правовою неврегульованістю порядку 

розсекречування та використання у кримінальному провадженні ухвал 

слідчих суддів про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

5. Гладкова Є. О. Стратегія й тактика протидії 

наркозлочинності  / Євгенія Олексіівна Гладкова. — Харків : Панов, 2019. 

— 415 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798554 Розглянуто комплекс 

теоретичних і практичних питань організації стратегії та здійснення 

тактики протидії наркозлочинності в Україні. Із використанням різних 

методів наукового аналізу визначено соціальний, правовий і функціональний 

зміст кримінологічних засад стратегії й тактики, їх місце в системі 

кримінологічних категорій і понять та співвідношення з механізмом і 

протидією наркозлочинності в цілому. Розглянуто актуальні проблеми 

забезпечення кримінологічної безпеки країни різними організаційно-

http://www.apdp.in.ua/v81/5.pdf


управлінськими засобами, а також питання організації та здійснення 

кримінологічного впливу на наркозлочинність із боку владних органів і 

громадських інституцій. 

6. Гнатюк А. Ю. Функціональна структура кримінальної 

процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні / Андрій 

Юрійович Гнатюк ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 

2019. — 150, [1] с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798534 Монографічне 

дослідження присвячене розгляду актуальних питань визначення 

функціональної структури кримінальної процесуальної діяльності прокурора 

у досудовому провадженні. Визначено сучасні методологічні основи 

дослідження кримінальних процесуальних функцій прокурора у досудовому 

провадженні. Досліджено вплив цілей кримінальної процесуальної діяльності 

прокурора у досудовому провадженні на формування функціональної 

структури його діяльності. 

7. Демидова Л. М. Кримінально-правова охорона національної 

безпеки України: кримінальна відповідальність за ухилення від 

проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі 

проведення цільової мобілізації / Людмила Миколаївна Демидова, В. В. 

Назарчук ; за заг. ред. Л. М. Демидової ; М-во освіти і науки України, Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослав Мудрого [та ін.]. — Харків : Право, 2019. — 396, [1] с. 

- Шифр  зберігання в Бібліотеці: Б360020 Висвітлено актуальні 

доктринальні, законодавчі та правозастосовні проблеми кримінально-

правової охорони національної безпеки України в частині кримінальної 

відповідальності за ухилення від проходження служби цивільного захисту в 

особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації. Кримінальний 

кодекс України розглянуто як системне утворення з виділенням його ознак 

та критеріїв оцінювання. Визначено зміст поняття «національна безпека 

України як об’єкт кримінально-правової охорони» і його значення для 

перспективного розвитку законодавства України про кримінальну 

відповідальність. Проаналізовано норми кримінального законодавства, що 



передбачають кримінальну відповідальність за ухилення від проходження 

служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової 

мобілізації та інші суміжні злочини, в історичному, міжнародно-правовому, 

зарубіжному та національному вимірах. 

8. Єфименко В. Захисний вихід / Володимир Єфименко // Укр. 

юрист. – 2019. –  № 7/8. — С. 48-50. Розглянуто питання забезпечення права 

на захист у кримінальному провадженні. 

9. Забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової 

трансформації в Україні: II Київський полілог : матеріали міжнар. наук.-

практ. конф.,  [м. Київ], 27 груд. 2018 р.  / Нац. акад. прокуратури України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Координатор 

проектів ОБСЄ в Україні ; [уклад.: З. А. Загиней, О. О. Кваша, В. В. 

Кощинець]. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. — 128 с. - 

Шифр  зберігання в Бібліотеці: Б360095 Зі змісту: Проблеми кримінальної 

відповідальності за незаконне збагачення / О. М. Костенко. – С. 12-15; 

Кримінально-правові аспекти забезпечення реалізації права на захист / О. О. 

Житний, М. О. Спірідонов. – С. 19-23; Незаконне перетинання державного 

кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави: окремі питання 

кримінально-правової кваліфікації / В. О. Гацелюк. – С. 26-30; Окремі 

питання застосування спеціальної конфіскації як заходу кримінально-

правового характеру / Ю. Б. Хім’як. – С. 30-35; Окремі проблеми 

притягнення до кримінальної відповідальності за умисне невиконання 

судового рішення / О. Р. Романишин. – С. 40-45; Запобігання злочинам проти 

національної безпеки України: роль засобів масової інформації / О. М. 

Костюк. – С. 45-49; Кримінальна відповідальність за невиконання судового 

рішення: окремі питання / Р. С. Кваша. – С.61-66; Антикорупційні заборони, 

вимоги та обмеження: проблеми класифікації / З. А. Загиней. – С. 66-70; 

Співвідношення одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення 

/ В. О. Навроцький. – С. 70-74; Антикорупційні зміни у Кримінальному 

кодексі України та їх сумнівна користь для протидії корупції / Н. М. Ярмиш. 



– С. 74-79; Окремі аспекти провокації підкупу у світлі взаємодії положень 

Кримінального кодексу України ти Кримінального процесуального кодексу 

України / О. О. Дудоров, Т. О. Лоскутов. – С. 84-90; Корупція в державних 

органах як загроза національній безпеці України / Ю. С. Резнік. – С. 96-100; 

Щодо поняття ”корупційна  змова” у кримінальному праві / Я. А. Резнік. –  

С. 100-104; Окремі аспекти обрання та застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою / Г. В. Щербакова. – С. 117-122; Практичні 

аспекти оскарження повідомлення про підозру / І. В. Єрьоменко. – С. 122-

126; Права суб’єктів злочинів та їх правове забезпечення / А. В. Ландіна. –  

С. 126-128. 

10. Завидняк В. І. Впровадження судового прецедента у 

кримінальний процес України / Володимир Іванович Завидняк; Ун-т держ. 

фіскал. служби України. — Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. — 409 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А798540 Присвячено комплексному 

дослідженню проблем, пов’язаних з введенням судового прецедента в 

кримінальний процес України. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних вчених розглянуто особливості застосування судового 

прецедента в кримінальному судочинстві України. 

11. Іваниця А. В. Розслідування вбивств через необережність : 

навч. посіб. : [для фахівців криміналістики, кримінал. процесу, операт.-

розшук. діяльності, науковців ін. юрид. спец., наук.-пед. складу ВНЗ, 

здобувачів, курсантів, слухачів та практ. працівників правоохорон. органів] / 

Андрій Володимирович Іваниця, М. М. Єфімов ; М-во внутр. справ України, 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т 

внутр. справ, 2018. — 149 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798535 

Проаналізовано складне та багатоаспектне явище - розслідування вбивств 

через необережність. З урахуванням сучасного стану розвитку наук 

криміналістики та кримінального процесу розкрито особливості 

розслідування досліджуваної категорії кримінальних правопорушень. 

Розглянуто структуру криміналістичної характеристики вбивств через 



необережність, а також надано докладний аналіз її системних елементів 

та кореляційних зв’язків між ними. Значну увагу зосереджено на висвітленні 

організаційно-тактичних особливостей проведення слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні визначеного кримінально караного діяння. 

12. Колос М. І. Українське кримінальне право: походження, 

розвиток і сучасність / Михайло Іванович Колос ; [наук. ред. В. К. Грищук] ; 

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Остроз. акад.”, Навч.-наук. ін-т права 

ім. І. Малиновського. — Київ ; Острог : Освіта України, 2019. — 833 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Б360094 Описано результати 

багаторічного дослідження передумов походження, умов розвитку і 

сучасного стану українського кримінального права, що здійснювалося через 

призму детального аналізу кримінально-правових, конституційних та інших 

актів держав Стародавнього Сходу, Стародавнього Риму, Східної Римської 

імперії (Візантії), Руської держави, Великого князівства Литовського, 

Гетьманщини, Української народної республіки, Радянської України, України 

сучасної та інших джерел, зокрема Біблії, правил святих апостолів і святих 

отців церкви, вчень греко-римських філософів тощо. Одночасно досліджено і 

детально описано методологію і методи сучасних кримінально-правових 

досліджень, систематизовано типові помилки, яких припускаються науковці 

під час наукових пошуків. 

13. Конституційно-правове забезпечення та європейські 

стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 11 груд. 

2018 р.) : до 70-річчя створення Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України ; [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка]. — Київ : Юрид. 

думка, 2018. — 497 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798797 Зі змісту: 

Міжнародне кримінальне правосуддя та державний суверенітет / О. В. 

Базов. – С. 173-180. 



14. Коропецька С. О. Відібрання зразків біологічного походження 

під час досудового розслідування / С. О. Коропецька , В. М. Юрчишин ,В. 

А. Савченко ; Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Івано-Франків. юрид. ін-т, 

Чернів. юрид. ін-т. — Чернівці : Технодрук, 2019. — 183 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798563 У монографії вперше у вітчизняній науці 

комплексно досліджено криміналістичні та процесуальні аспекти 

отримання біологічних зразків для проведення експертизи у кримінальному 

провадженні. Увагу приділено поняттям, юридичній природі зразків для 

проведення експертизи та їх отриманню у кримінальному провадженні. 

Узагальнено правові основи та зарубіжний досвід отримання зразків для 

експертизи. Виокремлено мету, підстави і завдання відібраних біологічних 

зразків. Розкрито процесуальні і тактичні особливості відібрання 

біологічних зразків у особи на організаційно-підготовчому та наступному 

етапах, охарактеризовано способи фіксації відібраних біологічних зразків. 

15. Кравчук І. І. Використання криміналістичних знань у 

судовому розгляді кримінальних проваджень / І. І. Кравчук // Приват. та 

публіч. право. –  2019. – № 4. — С.79-83. Розглянуто питання про 

принципову можливість і практичну зумовлену необхідність використання 

наявних криміналістичних знань у здійсненні правосуддя, або напрацювання 

нових, зумовлених його специфікою. На основі теоретичного аналізу 

наукових джерел наведено визначення криміналістичних знань. 

16. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання 

в роботу ЕОМ / Ю. А. Бельський, П. А. Воробей, А. В. Савченко, О. Г. Колб 

; Нац. акад. внутр. справ. — Київ : Юрінком Інтер, 2019. — 263 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б360017 Присвячено комплексному дослідженню 

теоретичних і практичних питань кримінальної відповідальності за злочин, 

передбачений ст. 361 Кримінального кодексу України. Визначено теоретико-

методологічні засади дослідження, проаналізовано історичний та 

зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за несанкціоноване 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 



автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. 

Розкрито об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу вказаного злочину, його 

кваліфікуючі ознаки, а також покарання за вчинення цього злочину.            

17. Лизогуб Я. Г. Кримінальний закон VS. перевищення влади 

або службових повноважень: дискусія триває / Я. Г. Лизогуб // Юрид. 

Україна. – 2019. – № 3. — С.12-18. Висловлено думку з приводу доцільності 

переслідування особи, яка вчинила діяння,  засобами кримінально-правового 

реагування. Здійснено порівняльний аналіз законодавства інших країн світу з 

цього питання.  

18. Лубенець І. Г. Насильство (булінг) у шкільному середовищі: 

кримінологічна характеристика та заходи запобігання / Ірина Григорівна 

Лубенець ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. — Київ : ДНДІ МВС 

України ; Харків : Мачулін, 2018. — 276 с. - Шифр  зберігання в 

Бібліотеці: А798796 Присвячено комплексному кримінологічному 

дослідженню явища насильства (булінгу) серед учнів закладів загальної 

середньої освіти. Результати авторського кримінологічного дослідження і 

проведеного соціологічного опитування серед учнів і вчителів закладів 

загальної середньої освіти м. Києва стали підґрунтям для визначення 

основних тенденцій, ознак, видів насильства (булінгу) серед учнів цих 

закладів, розроблення кримінологічної характеристики учнів - учасників 

насильства; встановлення основних детермінантів насильницької поведінки 

у шкільному середовищі. 

19. Матеріали науково-практичної конференції ”Правова 

система держави: сучасні тенденції та фактори розвитку”, (5 - 6 квіт. 

2019 р.). — Івано-Франківськ ; Херсон : Молодий вчений, 2019. — 103 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А798553 Зі змісту: Особливості здійснення 

екстрадиції у кримінальному провадженні / В. С. Чапля, В. С. Канцір. – С. 7-

12; Загальні підходи до визначення терміну ”корупція” в США / В. П. 

Васильєва. – С. 68-72; Кримінально-правові проблеми протидії торгівлі 

людьми в Україні / Д. А. Абражевич. – С. 76-79; Проблемні питання та 



перспективи впровадження інституту кримінальної відповідальності 

юридичних осіб в Україні / І. В. Драган. – С. 79-83; Щодо визначення 

поняття ”трудова експлуатація дітей” в кримінальному праві України / О. 

О. Оропай. – С. 88-92. 

20. Митрофанов І. І. Механізм кримінально-правового 

регулювання / Ігор Іванович Митрофанов; М-во освіти і науки України, 

Кременчуц. нац.  ун-т ім. М. Остроградського. — Кременчук : Щербатих О. 

В., 2019. — 479 с. - Шифр  зберігання в Бібліотеці: А798792 Висвітлено 

теоретичні аспекти з найактуальніших і складних питань кримінально-

правового регулювання суспільних відносин, що є предметом кримінального 

права та його механізму. Розглянуто структуру різних блоків механізму 

кримінально-правового регулювання, центральним з яких визнається блок 

матеріальних і забезпечувальних кримінально-правових відносин. Розкрито 

особливості нормативного й індивідуального рівнів кримінально-правового 

регулювання. 

21. Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на 

Сході України у 2014 – 2018 рр. : [доповідь / М. Вовк та ін. ; упоряд. Є. Ю. 

Захаров]. — Харків : Права людини, 2018. — 102, [2] с. — Шифр зберігання 

в Бібліотеці: В75939 Доповідь підготовлено українськими недержавними 

неприбутковими правозахисними організаціями ГО «Харківська правозахисна 

група» (ХПГ) та ГО «Мирний берег» (МБ). Доповідь містить різноманітну 

інформацію про насильницькі злочинні діяння, скоєні під час воєнного 

конфлікту на сході України в 2014 – 2018 рр. ХПГ та МБ вбачають у цих 

діяннях ознаки численних злочинів проти людяності та воєнних злочинів. 

Зазначено, що є підстави вважати, що ці діяння можна кваліфікувати за 

статтями 7 параграф 1, пункти (a), (e), (f), (g) та 8 параграф 2 пункти (а) 

(i), (ii), (iii), (iv), (b) (i). (ii), (iv), (v), (ix), (xxi), (xxiii), (c) (i), (ii), (e) (i), (ii), (iv), 

(vi) Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду (МКС). 

Зроблено спробу охопити всі види злочинів, які можна кваліфікувати на 

підставі зібраних даних. У цілому зібрана інформація свідчить, на погляд 



авторів, про наявність всіх умов, необхідних для початку Прокурором МКС 

офіційного розслідування цих злочинів. Описано види джерел інформації, БД 

МБ та ХПГ як інструменти аналізу зібраних даних, методику проведення 

моніторингових візитів до населених пунктів на підконтрольній уряду 

території, опитування постраждалих від воєнних дій, методику збору, 

перевірки та узагальнення інформації щодо підконтрольної уряду території, 

методику збору, перевірки та узагальнення інформації щодо ОРДЛО. 

Стисло викладено перебіг подій збройного конфлікту; наведено узагальнені 

знеособлені дані щодо злочинів, які розглядаються; продемонстровано їхню 

широкомасштабність та систематичність. Детально розглянуто: 

вбивства (позасудові страти, закатовані до смерті, загиблі цивільні 

внаслідок поодиноких нападів); загибель цивільних осіб та руйнування 

цивільних об’єктів (навмисні обстріли, невибіркові обстріли, загиблі 

внаслідок вибухів – міни, розтяжки та інші, руйнування та пошкодження 

житлових будівель та об’єктів інфраструктури); використання 

охоронюваних осіб як «живих щитів; затримання (ув’язнення) або інше 

жорстоке позбавлення фізичної свободи – окремо щодо воєнних та 

цивільних, незаконні місця утримання під вартою; катування та жорстоке 

поводження (окремо щодо воєнних та цивільних); сексуальне та гендерне 

обумовлене насильство; посягання на людську гідність (паради полонених, 

примушення полонених з’їсти знаки форменого розрізняння, примушення 

полонених перепоховати трупи українських бійців, які розклалися, тощо). 

Також вказано злочини, які потребують більш детального розгляду в 

майбутньому: насильницькі зникнення; переслідування ідентифікованої групи 

(роми, члени ЛГБТІ-спільноти, віруючі церков, що не визнаються 

Московським патріархатом), в’язні, які перебувають під вартою в 

установах на території ОРДЛО. Наголошено   на нездатності та 

небажанні держави розслідувати скоєні злочини. Текст: 

http://khpg.org/files/docs/1552984376.pdf 

http://khpg.org/files/docs/1552984376.pdf


22. Нікітін Д. Ю. Обумовленість кримінальної відповідальності 

за нецільове використання бюджетних коштів / Д. Ю. Нікітін // Юрид. 

Україна. – 2019. – № 4. — С. 37-43. Проаналізовано соціальну обумовленість 

кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних 

коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Виокремлено 

основні причини та умови соціальної обумовленості кримінальної 

відповідальності за такі злочини. 

23. Овчаров  Д. Обшук – ознака успіху : реальна практика 

/ Денис Овчаров. — Київ : Кінц. бенефіціар, 2019. — 124 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798528  Зазначено, що прийнято вважати, що 

кримінальне провадження деструктивне для бізнесу, для його репутації і 

процесів. Але як би парадоксально це не звучало, обшук є доказом того, що 

бізнес досяг певного рівня, якщо він виявився в полі зору правоохоронних 

органів. За умови правильного ставлення і зважених управлінських рішень 

обшук може служити своєрідним трампліном для виходу на новий рівень 

розвитку бізнесу. Обшук часто є своєрідним краш-тестом бізнес-процесів і 

виявляє слабкі місця, посиливши які, власник значно зміцнює позиції своєї 

компанії на ринку. 

24. Орловський Р. С. Теоретичні та методологічні проблеми 

інституту співучасті у кримінальному праві України / Руслан Семенович 

Орловський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослав Мудрого. — Харків : Право, 2019. 

— 623 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б360018 Розглянуто співучасть у 

злочині як інститут кримінального права, його внутрішні й зовнішні зв’язки 

та місце в механізмі кримінально-правового регулювання. Досліджено 

теоретичні основи формування інституту співучасті у злочині, визначено 

роль доктрини кримінального права у становленні нормативних приписів про 

співучасть у злочині, виявлено переваги існуючого нормативного регулювання 

та наявні у ньому проблеми і суперечності. Проаналізовано структуру 



інституту співучасті у злочині та її складові елементи: види співучасників, 

форми співучасті та кримінальну відповідальність за співучасть у злочині. 

25. Падалка А. М. Теорія та практика виконання процесуальних 

гарантій у кримінальному процесі / Андрій Миколайович Падалка ; Ун-т 

держ. фіскал. служби України. — Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. — 157 с. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: А798549 Висвітлено теоретичні 

положення та практичні питання у сфері забезпечення процесуальних 

гарантій виконання обов’язків учасниками кримінального провадження. 

Визначено теоретичні та практичні прогалини між нормативним змістом 

правових норм та практикою застосування процесуальних гарантій, 

уточнено їх структуру щодо забезпечення виконання обов’язків учасниками 

кримінального провадження під час досудового провадження. Розглянуто 

елементи та  конструктивний зміст юридичної відповідальності, яка 

виникає у разі вчинення правопорушення. 

26. Панов М. І. Проблеми кримінальної відповідальності за 

насильство в сім’ї / М. І. Панов, В. В. Гальцова // Юрид. Україна. – 2019. – 

№ 3. — С. 19-28. Здійснено комплексне дослідження сім’ї та її функції. 

Вказано на важливість кримінально-правового захисту сім’ї та членів 

родини від суспільно небезпечних посягань, зокрема, від насильства у сім’ї. 

27. Пилипенко В. Воєнні злочини як серйозні порушення 

Женевських конвенцій 1949 року в контексті міжнародного 

кримінального права / Володимир Пилипенко // Наук. зап. ін-ту 

законодавства Верхов.  Ради України. – 2018. – № 6. — С. 81-93. Розглянуто 

види воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві. Особливу увагу 

приділено аналізу таких складів воєнних злочинів, як серйозні порушення 

Женевських конвенцій 1949 р., що вчиняються під час міжнародних збройних 

конфліктів; інші серйозні порушення правил ведення міжнародних збройних 

конфліктів; серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 р., що 

вчиняються під час неміжнародних збройних конфліктів; інші серйозні 

порушення правил ведення неміжнародних збройних конфліктів. 



Акцентовано на положеннях міжнародного звичаєвого права щодо 

кваліфікації воєнних злочинів, вчинених під час міжнародних та 

неміжнародних збройних конфліктів. 

28. Поліщук О. В. Організаційно-правові засади перевірки 

відомостей про кримінальні правопорушення до початку досудового 

розслідування / Оксана Василівна Поліщук ; М-во внутр. справ України, 

Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. — 

212 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798556 Викладено результати 

комплексного дослідження теоретичних та правових основ перевірки 

відомостей про кримінальні правопорушення. Ґрунтуючись на наукових 

узагальненнях, автор пропонує власне бачення вирішення низки проблем, які 

виникають до початку досудового розслідування ід час проведення огляду, 

обшуку, затримання. 

29. Поцілуйко В. М. Особливості застосування заходів 

забезпечення провадження у кримінальному процесі та у справах про 

адміністративні правопорушення / В. М. Поцілуйко, В. М. Юрчишин, В. А. 

Савченко; Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.”, Чернівец. ін-т 

Міжнар. гуманітар. ун-ту. — Чернівці : Технодрук, 2019. — 175 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798547 Комплексно досліджено процесуальні 

особливості застосування заходів забезпечення провадження у 

кримінальному процесі та справах про адміністративні правопорушення. 

Розкрито поняття, ознаки заходів забезпечення провадження та наведено їх 

класифікацію. Проаналізовано підстави та порядок застосування 

кримінального процесуального та адміністративного затримання, приводу 

та доставлення особи, особливості здійснення поверхневої перевірки, 

особистого огляду, особистого обшуку та тимчасового вилучення майна. 

30. Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 22 лют. 

2019 р.) : у 2 ч. / М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. 

справ, Юрид. ф-т ; [упоряд. Л. В. Межевська ; редкол.: А. Є. Фоменко та ін.]. 



— Дніпро : Біла К. О., 2019. – Ч. 1 : Гуманітарні виміри правової держави. 

Кримінальна відповідальність та розслідування злочинів. 148 с. - Шифр  

зберігання в Бібліотеці: В76650-1 Зі змісту: Кримінальна відповідальність: 

до визначення поняття / І. І. Митрофанов. – С. 9-11; Кримінальна 

відповідальність за зловживання владою або службовим становищем / А. А. 

Велієва, С. А. Риб’янець. – С. 13-15; Зміст суспільної небезпечності 

статевих злочинів / С. А. Шалгунова. – С. 17-20; Кримінально-правова 

відповідальність лікарів за допущення медичної помилки / Ю. Ю. Бойко. – С. 

38-40; Запобігання корупції: шляхи підвищення ефективності в сучасній 

Україні / Є. В. Богун, К. В. Бондаренко. – С. 48-49; Сучасні проблеми 

попередження злочинності неповнолітніх / Я. І. Гудіна. – С. 52-54; Реалізація 

засади змагальності у кримінальному процесі України / С. С. Лисенко. – С. 

65-67; До питання використання біометричних технологій в криміналістиці 

/ М. І. Поточняк, Р. В. Бараненко. – С. С. 70-72; Вплив ”Руської правди” на 

формування сучасного кримінального законодавства / А. В. Прілепишев. – С. 

72-74; Історичний аспект застосування в законодавстві України та 

зарубіжних країн смертної кари: порівняльна характеристика / Т. А. 

Старова. – С. 80-81; Булінг – нове поняття хуліганства серед неповнолітніх 

в Україні / В. В. Козаченко. – С. 121-123. 

31. Рогатюк І. Невинуватість чи невинність. Невідповідність 

дефініцій Кримінального процесуального та Кримінального кодексів 

статті 62 Конституції України / Ігор Рогатюк, Ольга Мінченко // Право 

України. – 2019. – № 4. — С. 196-205. Встановлено, що в КПК України 

стосовно особи, щодо якої розслідується кримінальне провадження у зв’язку 

з вчиненням правопорушення, в одних нормах вживаються терміни 

”винуватість” чи ”невинуватість” такої особи, а в других – співзвучні 

поняття, але інші за змістом – ”невинність” і ”винність”, що не 

відповідають юридичній конструкції презумпції невинуватості, викладеній у 

ст. 62 Конституції України. 



32. Рожкова Л. І. Застосування кримінального законодавства з 

метою покарання за інакодумство в 1950-х – першій половині 1980-х рр.: 

локальний аспект / Л. І. Рожкова, Н. М. Кузьменко // Приват. та публіч. 

право. – 2019. – № 1. — С. 13-17. Розглянуто особливості застосування 

кримінального законодавства проти учасників дисидентського руху на 

теренах Сумщини. 

33. Сачко О. В. Верховенство права під час застосування 

інституту дізнання щодо кримінальних проступків / О. В. Сачко // Приват. 

та публіч. право. – 2019.  – № 4. — С. 67-70. Розкрито основні проблеми 

забезпечення верховенство права при застосуванні інституту дізнання в 

процесі здійснення досудового провадження щодо кримінальних проступків. 

34. Сачко О. В. Правова визначеність щодо інституту 

кримінальних проступків та процесуальної форми дізнання / О. В. Сачко 

// Актуал. проблеми держави і права : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” – Одеса, 2018. – Вип. 81. – С. 127-134. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14920-81 Зроблена спроба запровадити 

концепт кримінальних проступків та приписів правових норм щодо 

особливостей провадження дізнання стосовно кримінальних проступків 

показує наявність багатьох проблем забезпечення верховенства права, що 

лежать у площині недосконалості юридичної визначеності законодавчих 

новел, їх неповноти й недостатньої системності. Текст: 

http://www.apdp.in.ua/v81/20.pdf 

35. Стереть в порох // Фокус. — 2019. — № 34/35 (23 авг.). — С. 30-

33. У контексті перших ста днів діяльності Володимира Зеленського на 

посаді Президента України, йдеться про скандали, сварки, словісні 

перепалки, що трапились у владі за цей період за участю Президента. 

Зазначено, що українська політика все більше набуває ознаки естрадного 

жанру, в якому видовищність та епатаж перевищують логіку та здоровий 

глузд. Акцентовано увагу, зокрема, на фейковій відставці глави Офісу 

Президента Андрія Богдана; на позиції Президента та його команди по 

http://www.apdp.in.ua/v81/20.pdf


відношенню до міського голови Києва Віталія Кличка; на кримінальних 

справах проти попереднього Президента України Петра Порошенка та ін. 

Наведено коментарі відомих політиків і політологів. Так, народний депутат 

8-го скликання Ігор Попов зауважив, що ”інформаційні розстріли місцевих 

чиновників свідчать про те, що Президент застряг у капкані свого 

акторського минулого”. А політолог Володимир Фесенко називає 11 

кримінальних проваджень проти екс-Президента Петра Порошенка 

”реваншем домайдановських політиків”, що відбувається зі згоди Офісу 

чинного Президента. Текст: https://focus.ua/politics/437989-

95_dnei_95_kvartala_kak_eksperty_otsenili_pervye_tri_mesiatsa_raboty_zelensko

go 

36. Топчій В. В. Характеристика кримінально-правової охорони 

авторського права і суміжних прав / В. В. Топчій // Приват. та публіч. 

право. – 2019. – № 4. — С. 75-78. Висвітлено питання кримінальної 

відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав. 

Зазначено, що важливою ознакою злочинів проти права інтелектуальної 

власності є їхня кримінальна протиправність, яка вказує на 

протизаконність таких діянь і передбачень їх у кримінальному законі. 

37. Туляков В. О. Теорія кримінальної законотворчості: 

перспективи новітніх підходів / В. О. Туляков // Юрид. Україна. – 2019. – 

№ 5. — С. 36-42. Розглянуто питання методології створення кримінально-

правових норм. Зазначено, що сучасна концепція національного кримінального 

права має формуватися на базі захисту природних прав та безпеки їх носіїв; 

диференціації нормативної усталеності розвитку кримінального права; з 

урахуванням сенсу кримінального права як права компромісів між державою, 

правопорушником та жертвою, а також практики ЄСПЛ. 

38. Чорний Р. Л. Злочини проти основ національної безпеки за 

кримінальним правом України / Руслан Леонтійович Чорний. — 

Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. —  

525 с. - Шифр  зберігання в Бібліотеці: А798783 Здійснено комплексне 

https://focus.ua/politics/437989-95_dnei_95_kvartala_kak_eksperty_otsenili_pervye_tri_mesiatsa_raboty_zelenskogo
https://focus.ua/politics/437989-95_dnei_95_kvartala_kak_eksperty_otsenili_pervye_tri_mesiatsa_raboty_zelenskogo
https://focus.ua/politics/437989-95_dnei_95_kvartala_kak_eksperty_otsenili_pervye_tri_mesiatsa_raboty_zelenskogo


дослідження проблем кримінально-правової охорони національної безпеки 

України. Проаналізовано склади злочинів, які закріплені у статтях            

розділу І Особливої частини КК України «Злочини проти основ національної 

безпеки України». За результатами дослідження сформульовано низку 

теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій, у тому числі 

щодо вдосконалення положень Кримінального кодексу України. Зокрема 

запропоновано нову назву та редакцію розділу І Особливої частини КК 

України. 

39. Шаблистий В. В. Кримінальна відповідальність за ухилення 

від призову за мобілізацією / [Володимир Вікторович Шаблистий, А. Ю. 

Александрова] ; за заг. ред. В. В. Шаблистого ; М-во внутр. справ України, 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро : Біла К. О., 2019. — 135 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А798809 Науково обґрунтовано кримінальну 

відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією, створено на цій 

основі удосконалену конструкцію ст. 336 КК України та розроблено 

рекомендації з удосконалення відповідних законодавчих положень і практики 

їх застосування. 

40. Шевчишен А. В. Доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг: теорія та практика / Артем Вікторович Шевчишен ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Правова єдність : 

Алерта, 2019. — 534 с. - Шифр  зберігання в Бібліотеці: А798789 

Висвітлено проблеми теорії та практики доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Розкрито зміст авторської системи обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях зазначеної категорії, 

доказову діяльність сторони обвинувачення на початковому етапі 

досудового розслідування, особливості доказування у досудовому 



розслідуванні корупційних злочинів, вчинених окремою категорією осіб, 

проблеми здійснення доказової діяльності під час спеціального досудового 

розслідування. 
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