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Актуальні проблеми кримінального та кримінально-

процесуального права 

1. Актуальні проблеми формування громадянського 

суспільства та становлення правової держави : зб. матеріалів IV Всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конференції,  [Черкаси, 21 трав. 2021 р.] / Каф. держ.-

прав. дисциплін ННІ економіки і права Черкас. нац. ун-ту ім. Б. 

Хмельницького ; [редкол.: С. В. Джолос (відп. ред.) та ін.]. — Черкаси : 

Вовчок О. Ю., 2021. — 180, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814758 Зі 

змісту: Щодо проблеми визначення поняття ”кіберзлочини” та 

”кіберзлочинність” / В. Р. Атамась. – С. 106-111; Дискусійні питання щодо 

визнання судом обставин, які пом’якшують кримінальне покарання / С. М. 

Брайченко. – С. 117-121; Теоретико-правові аспекти визначення обставин, 

що визначають кримінальну протиправність діяння у кримінальному праві 

України / І. О. Добролежа, О. А. Грошева. – С. 121-125; Спрощений порядок 

надання (отримання) міжнародної правової допомоги у кримінальних 

провадженнях, ускладнених іноземним елементом /  М. І. Смирнов. – С. 146-

153; Щодо проблеми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні / А. А. Сукісян. – 

С. 157-161; Розголошення державної таємниці: проблемні питання складу 

кримінального правопорушення / О. В. Шевченко. – С. 161-167; Докази 

моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення / С. С. Юрко. – С. 167-174. 

2. Антонюк Н. О. Категоризація злочинів як основа 

диференціації кримінальної відповідальності / Н. О. Антонюк // 



Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 2(31). 

– С. 147-153. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-2(31) Розглянуто 

проблему зовнішнього відображення в тексті кримінального закону 

категоризації злочинів, а також зв’язок категоризації злочинів із 

диференціацією кримінальної відповідальності. Обгрунтовано необхідність 

позначення категорій злочинів від найбільш небезпечних до найменш 

небезпечних залежно від ступеня суспільної небезпеки,  тобто від категорії 

1 до категорії n (залежно від їх кількості). Цей підхід успішно 

застосовується у кримінальному праві інших держав та рекомендується 

ООН.  Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/32.pdf 

3. Балацька О. Р. Участь захисника в реалізації засади 

забезпечення права на захист: правові та організаційні аспекти / Ольга 

Романівна Балацька; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Остроз. акад.”. 

— Харків : Мачулін, 2021. — 256 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А815028 

Здійснено комплексний аналіз правових та організаційних аспектів участі 

захисника в реалізації засади забезпечення права на захист в кримінальному 

провадженні України. Розкрито стан наукових досліджень засади 

забезпечення права на захист, поняття права на захист, правові основи та 

структуру засади забезпечення права на захист, правовий статус  

захисника, суб'єктів захисту, а також тактики захисту. На основі 

порівняльного аналізу кримінального процесуального законодавства України 

та правових позицій Європейського суду з прав людини досліджено сучасні 

тенденції, ефективність функціонування в державі інституту адвокатури 

та системи безоплатної вторинної правової допомоги, проблемних аспектів 

участі захисника в кримінальному провадженні в контексті забезпечення 

права на захист. 

4. Глосарій юридичних понять і термінів з ”Історії держави і 

права України”, ”Історії держави і права зарубіжних країн” та ”Історії 

вчень про державу і право” : у 2 ч. / Ун-т держ. фіск. служби України. — 

Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021– Ч. 1 : [А - Л / уклад.: А. Є. Шевченко, С. В. 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/32.pdf


Кудін, М. М. Корінний ; за ред. А. Є. Шевченка]. — 2021. — 549 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:А814745-1 Вміщено більше  тисячі юридичних 

термінів, якими користуються правознавці від найдавніших часів до 

сьогодення, з трьох фундаментальних історико-правових дисциплін, що 

вивчаються в усіх юридичних закладах вищої освіти (ЗВО) України. Оскільки 

серед юридичних термінів і номенклатурних назв сучасності дедалі більшого 

поширення набувають скорочення, у пропонованому словнику наведено 

значення новітніх абревіатур. Крім широко вживаної термінологічної 

лексики, є слова, які вийшли з активного вжитку, та неологізми - 

термінологічні одиниці, якими іменуються нові правові поняття та явища. 

5. Гритенко О. А. Прогресивна система виконання та 

відбування покарання у виді позбавлення волі: теоретичні та правові 

аспекти / Оксана Анатоліївна Гритенко ; М-во внутр. справ України, Одес. 

держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Гельветика, 2020. — 397 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А814772 Розкрито теоретичні, правові, 

міжнародні та теоретико-методологічні аспекти реалізації 

міждисциплінарного інституту прогресивної системи виконання та 

відбування покарання у вигляді позбавлення волі. Дослідження спрямоване на 

теоретичне обґрунтування та вироблення пропозицій щодо удосконалення 

чинного кримінально-виконавчого законодавства у частині особливостей 

застосування різних форм зміни умов утримання під час відбування 

покарання, усунення суперечностей у змісті правового статусу засуджених, 

до яких застосовуються різні форми прогресивної системи. 

6. Єфімов М. М. Методика розслідування кримінальних 

правопорушень проти моральності: наукові та праксеологічні основи / 

Микола Миколайович Єфімов. — Одеса : Гельветика, 2020. — 391 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А815030 Присвячено аналізу розслідування 

кримінальних правопорушень проти моральності. З урахуванням сучасного 

стану розвитку криміналістики та кримінального процесу розглянуто 

особливості розслідування відповідних категорій протиправних діянь. 



Виокремлено структурні елементи криміналістичної характеристики 

досліджуваного виду кримінальних правопорушень і сформульовано їх чітку 

структуру з відповідними кореляційними зв'язками. 

7. Жмудінський В. П. Особливості повернення майна, не 

визнаного речовим доказом / В. П. Жмудінський // Вчені зап. Тавр. нац.     

ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. — 

С. 229-234. Зазначено, що чинний кримінально-процесуальний закон чітко 

визначає механізм повернення майна, документів, вилучених під час 

проведення такої слідчої дії, як обшук. Водночас встановлено, що 

законодавство не містить визначеного порядку повернення майна, не 

визнаного речовим доказом, за наслідками проведення тимчасового доступу 

до речей і документів, у разі, якщо кримінальне провадження закрите. 

Вказано, що у разі закриття кримінального провадження слідчий повинен 

прийняти рішення про повернення законним власникам документів, майна, 

вилучених у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у 

кримінальному провадженні.                Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/39.pdf 

8. Завтур В. А. Особливості доказування при застосуванні 

заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та 

судом: теорія і практика / Віктор Андрійович Завтур ; [наук. ред. І. В. 

Гловюк]. — Одеса : Гельветика, 2020. — 247 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А815032 Присвячено комплексному дослідженню особливостей 

кримінального процесуального доказування під час розгляду та вирішення 

слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження на основі положень Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК України) 2012 року. Визначено 

предмет та межі доказування при розгляді та вирішенні клопотань про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчим 

суддею; окреслено коло презумпцій в доказуванні необхідності застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження. 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/39.pdf


9. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : 

матеріали VIII Міжнар. круглого столу, 5 черв. 2020 р. / Нац. ун-т ”Одес. 

юрид. акад.” [та ін.]. — Одеса : Гельветика, 2020. — 186 с. Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А815029 Висвітлено сучасні проблеми вивчення і впровадження 

у практику сучасних можливостей, пов'язаних із пошуком, виявленням, 

зберіганням, дослідженням і використанням криміналістично значущої 

інформації у кримінальному провадженні. Зазначені проблеми розглянуто з 

точки зору криміналістики, кримінального провадження, судової експертизи 

та оперативно-розшукової діяльності. 

10. Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах : [матеріали круглого столу] : до 30-ї річниці незалежності України 

та 25-річчя конституції України, [м. Харків], 27 трав. 2021 р. / Нац. юрид.    

ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. історії держави і права України і зарубіж. 

країн, Від-ня теорії та історії держави і права НАПрН України, Ассоц. 

вступників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 

2021. — 152 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814947 Зі змісту: Історична 

доцільність кримінального покарання / В. М. Пальченкова. – С. 39-41. 

11. Калімбет І. Л. Розслідування групових корисливо-

насильницьких злочинів неповнолітніх / Ігор Леонідович Калімбет ; 

Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. — Одеса : 

Фенікс, 2019. — 214 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814768 Висвітлено 

проблеми розслідування групових, корисливо-насильницьких злочинів 

неповнолітніх, охарактеризовано інфраструктуру корисливо-насильницької 

злочинності, структурну побудову злочинних угруповань, форми протидії 

корисливо-насильницькій злочинній діяльності. Типові слідчі ситуації 

початкового етапу розслідування розподілено на сприятливі та 

несприятливі, виокремлено обставини, які підлягають встановленню. 

Запропоновано типовий алгоритм аналізу соціальних мереж під час 

розкриття групових злочинів корисливо-насильницької спрямованості, 

вчинених неповнолітніми. 



12. Коваленко В. В. Типові способи, сліди й обстановка вчинення 

злочину як елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми 

/ В. В. Коваленко // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 

2020. – Вип. 2(31). – С. 182-187. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-

2(31) Розкрито сутність таких елементів криміналістичної 

характеристики торгівлі людьми, як типові способи, сліди й обстановка 

вчинення злочину на основі узагальнення спеціальної літератури та 

практики досудового розслідування і судового провадження за фактами 

цього виду злочинів. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/38.pdf 

13. Коваленко І. А. Правові наслідки укладення правочинів 

особами з вадами волі / І. А.Коваленко // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. 

пр. — Івано-Франківськ, 2020. — № 4 (33). — С.31-37. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-4(33) Мета статті полягає в окресленні особливостей 

цивільно-правових наслідків укладення правочинів особами з вадами волі. Із 

зазначеної мети дослідження актуалізовано таке завдання, як підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства і практики його 

застосування з цих питань. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2020/9.pdf 

14. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі 

запобігання злочинності / В. В. Топчій [та ін.] ; М-во фінансів України, Ун-т 

Держ. фіск. служби України, Союз юристів України, ГО ”Всеукр. асоц. 

кримін. права”. — Ірпінь : Твори, 2021. — 373 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б365824 Зазначено, що у наш час світова спільнота зіткнулась 

із серйозною проблемою стрімкого розвитку злочинності. Це 

безпрецедентне за історичними показниками зростання терористичної 

загрози; загострення політичних, релігійних і міжетнічних конфліктів, під 

час яких відбуваються масові й грубі порушення прав людини; 

інтернаціоналізація організованої злочинності у сфері поширення 

наркотиків, торгівлі людьми, контрабанди зброєю, яка супроводжується 

корупцією й легалізацією злочинних доходів. У монографії висвітлено 

теоретико-правові засади участі України у міжнародній системі 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/38.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2020/9.pdf


запобігання злочинності, акцентовано на ролі правоохоронних органів нашої 

держави у цій системі. Надано кримінологічну характеристику 

міжнародних систем запобігання злочинності.  Окреслено шляхи 

удосконалення правового забезпечення участі України у міжнародній 

системі запобігання злочинності. 

15. Кримінологія : навч.-метод. посіб. (для студентів ф-ту 

адвокатури) : спец. 081 ”Право”, спеціалізація ”Адвокатська діяльність”           

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

кримінології та кримін.-виконав. права ; [авт.: Л. І. Аркуша, Н. О. Федчун,    

Є. С. Хижняк]. — Одеса : Фенікс, 2020. — 119 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А814750 Висвітлено основні проблеми кримінологічного знання 

на сучасному етапі розвитку науки кримінології. Розглянуто феноменологію 

та етіологію злочинності, вчення про осіб, які вчинили злочини, причини та 

механізм злочинної поведінки, вчення про протидію злочинності та окремим 

злочинам. Увагу акцентовано на кримінологічній характеристиці та 

протидії основним видам злочинності, які є найбільшою загрозою для 

суспільства на сучасному етапі його розвитку. 

16. Куц В. М. Осудність : (кримінально-правові аспекти) / В. М. 

Куц, С. Чорней С. ; М-во юстиції України, Акад. держ. пенітенціар. служби. 

— Київ : Норма права, 2021. — 185 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Б365825 Висвітлено кримінально-правові аспекти осудності як ознаки 

суб’єкта кримінального правопорушення. Охарактеризовано види осудності 

(повна та неповна), надано пропозиції щодо удосконалення законодавчого 

визначення осудності. 

17. Лучко О. А. Щодо суб’єктів проведення огляду / О. А. Лучко // 

Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 

2020. – Т. 31 (70), № 4. — С. 235-241. Розглянуто положення кримінального 

процесуального законодавства щодо суб’єктів провадження слідчої 

(розшукової) дії огляду. Зроблено висновок про недопустимість порушення 

прав і законних інтересів учасників огляду будьяким суб’єктом його 



проведення. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/40.pdf 

18. Матеріали XXVI науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”, 20 грудня 2020 року, м. Харків / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 2020. — Т. 2. — 

369 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А815024-2 Зі змісту: Фальсифікація 

лікарських засобів за кримінальним правом / Є. Д. Булошник. – С.230-233; 

Особливості відповідальності юридичних осіб за кримінальні 

правопорушення в Україні та в чинному законодавстві зарубіжних країн / К. 

Д. Карачевцева. – С. 243-244; Особливості відповідальності за вчинення 

кримінального проступку / Ю. В. Ковальова. – С. 246-248; Поняття 

малозначного діяння в Кримінальному кодексі України / І. В. Косяк. – С. 250-

252; Жорстоке поводження з тваринами крізь призму кримінального права / 

Д. О. Кукуріло. – С. 251-253; Проблеми співвідношення національного 

кримінального права з міжнародним кримінальним правом / О. В. Нехаєнко. – 

С. 265-267; Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм 

/ А. С. Платонова. – С.269-271; Домашнє насильство: основні 

характеристики та стан  в умовах пандемії / А. О. Прохорова. – С. 273-275; 

Значення Конституції України для норм кримінального права / Ю. О. 

Старкова. – С. 278-289; Поняття ”мотив злочину” та його кримінально-

правове значення / Д. В. Тахтаров. – С. 280-281; Особливості медіації як 

форми відновного правосуддя / М. Д. Федорчук. – С. 284-286; Проблемні 

питання щодо злочинів проти статевої свободи та недоторканності / А. О. 

Цикало. – С. 288-290; Презумпція невинуватості особи крізь призму 

практики Європейського суду з прав людини / Т. І. Контарьова. – С. 307-310; 

Перспектива використання електронних доказів як засобів доказування у 

кримінальному процесі / І. А. Смаль. – С. 324-326; Заставодавець як учасник 

кримінального процесу: права та обов’язки / Д. Д. Шукалова, О. Ю. Бикова. – 

С. 330-334. 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/40.pdf


19. Матеріали XXVII науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”, 30 квітня 2021 року, м. Харків / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 2021. — 241 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А815021 Зі змісту: Правовий статус 

засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального 

рівня безпеки / К. Л. Бобровник. – С. 165-167; Засади гуманізації 

кримінального права / К. В. Гайтан. – С. 169-171; Порівняння співучасті за 

кримінальним правом України та Англії / С. О. Лаптінська. – С. 171-172; 

Пробація в Україні: сучасний стан та перспективи / В. О. Маленко. – С. 174-

177; Насильство в сім’ї: теоретичний і практичний аспекти / В. С. 

Овчаренко. – С. 179-180; Контрабанда: поняття, особливості кваліфікації / 

Ю. Є. Санакаєва. – С. 180-182; Перспективи кримінологічної інформації в 

умовах цифрового суспільства та економіки України / О. В. Федоров. – С. 

182-184; Правове регулювання домашнього насильства в Україні та його 

ефективність в умовах пандемії COVID-19 / В. О. Чуйко. – С. 185-188; 

Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за торгівлю 

людьми / Д. С. Юхименко. – С. 188-192; Деякі проблемні питання правового 

статусу керівника органу дізнання за кримінальним процесуальним 

законодавством України / А. О. Воробей. – С. 192-194; Деякі питання 

кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру / О. А. Корпан. – С. 199-200; Щодо особливостей 

криміналістичної характеристики злочинів корупційної спрямованості / М. 

Ю. Литкова. – С. 200-203; Проблемні питання реалізації статусу 

потерпілого на досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні / В. 

В. Михайленко. – С. 203-206; Медіація як спосіб вирішення конфліктів / О. В. 

Пачколінна. – С. 206-208; Щодо питання реформування законодавства в 

частині затримання особи під час досудового розслідування / М. О. Фесенко. 

– С. 214-216. 

20. Матеріали науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”, 30 травня 2021 року, м. Харків / Нац. 



юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 2021. — Вип. 2. 

— 528 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А815025-2 Зі змісту: Умови 

тримання засуджених до позбавлення волі крізь призму міжнародного права 

/ В. О. Абрамова; Смертна кара чи довічне позбавлення волі? / А. О. 

Багацький. – С. 361-363; Незаконний обіг зброї, бойових припасів або 

вибухових речовин: напрями реформування кримінального законодавства / Л. 

П. Блищик. – С. 363-366; Стан злочинності, пов’язаної із контрабандою  

наркотиків / Т. А. Бруцька. – С.366-368; Контрабанда як суспільно 

небезпечне явище / Я. Бут. – С. 370-371; Щодо питання законодавчого 

врегулювання медичного канабісу в Україні та в Європейському Союзі / М. М. 

Ванджурак. – С. 371-374; До питання застосування смертної кари / З. С. 

Голевич. – С. 376-379; Правова характеристика поняття кримінального 

проступку в кримінальному праві України / А. Є. Гринько. – С. 379-381; 

Аналіз кримінальної відповідальності за одержання доступу до дитячої 

порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше 

переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження (ст. 3011 ККУ) / С. О. 

Гриньов. – С. 381-383; ”Вор у законі” як новація Кримінального кодексу / В. 

В. Коваленко. – С. 400-402; Кримінально-правова охорона таємниці / Р. 

Куценко. – С. 409-412; Проблеми притягнення до кримінальної 

відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медичним 

або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) / Г. І. Лободюк. – С. 

418-420; Особливості кваліфікації порушення порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України та ви’зду з неї та відмежування від суміжних 

складів злочинів / Б. В. Махлай. – С. 425-428; Кваліфікуючі ознаки катування 

у кримінальному законодавстві України / В. В. Мажук. – С. 430-432; 

Кримінально-правовий аспект ”декомунізації” в Україні / А. І. Непийпа. – С. 

435-438; Запобігання і протидія перешкоджанню професійної діяльності 

журналіста / С. О. Правник. – С. 439-445; Домашнє насильство: 

національний та міжнародний досвід / В. А. Романова, Я. В. Шуляка. – С. 

448-450; Проблема боротьби з домашнім насильством: український та 



зарубіжний досвід / В. О. Уколова. – С. 450-453; Протидія злочинній 

діяльності ”ворів в законі” за законодавством України та Грузії / А. А. 

Цувіна. – С. 453-455; Угода про перемирення як прояв диспозитивності в 

кримінальному процесі / О. І. Мазур. – С. 471-474; Деякі аспекти розслідувань 

кіберзлочинів / А. О. Пугач. – С. 477-479; До питання правової природи 

принципу гласності кримінального процесу / У. Р. Шемет. – С. 488-491. 

21. Матеріали 75-ї наукової конференції професорсько-

викладацького складу і наукових працівників економіко-правового 

факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 

25 - 27 листопада 2020 року, м. Одеса / [відп. ред. А. В. Смітюх]. — Одеса : 

Фенікс, 2020. — 225 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814743 Зі змісту: 

Форми домашнього насильства за Кримінальним кодексом України / А. Д. 

Данилюк. – С. 71-73; Визначення елементів складу кримінального 

правопорушення в електронному кримінальному провадженні / О. Д. 

Жученко. – С. 80-83; Закордонний досвід участі медіатора у кримінальному 

провадженні / О. М. Миколенко. – С. 83-85; Кримінологічна характеристика 

детермінант екологічної злочинності / Б. М. Орловський. – С. 87-90; Засоби 

безпеки за нормами проекту нового Кримінального кодексу України / Т. О. 

Павлова. – С. 90-92; До питання про чинники, які формують систему 

злочинів проти основ національної безпеки / О. А. Чуваков. – С. 95-98. 

22. Мудрак І. В. Щодо участі у кримінальному провадженні 

правонаступника потерпілого / І. В. Мудрак // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту 

ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. —        

С. 242-246. Досліджено питання щодо подальшої долі кримінального 

провадження у разі смерті потерпілого, якщо він раніше висловив згоду на 

підтримання обвинувачення або подав заяву про вчинення щодо нього 

кримінального правопорушення (у провадженні у формі приватного 

обвинувачення) чи надано письмову згоду. Висловлено думку щодо включення 

до переліку учасників кримінального провадження правонаступника 

потерпілого у випадку смерті останнього, якщо між смертю особи і 



кримінальним правопорушенням (суспільно небезпечним діянням) відсутній 

причинно-наслідковий зв’язок.                     Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/41.pdf 

23. Охрименко О. У Кримінальному кодексі з’явиться стаття за 

підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, — Ляшко [Електронний 

ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 21 верес. — 

Електрон. дані. З огляду на випадки підробки COVID-сертифікатів і       

ПЛР-тестів на коронавірус, наведено коментарі в ефірі каналу ”ICTV” 

міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, який пообіцяв, що в 

Кримінальному кодексі України (КК України) з’явиться нова стаття — про 

підробку «ковідної» медичної документації. Зазначено, що питанням про 

покарання фальсифікаторів Кабінет Міністрів України (КМ України) 

займеться вже з 22 вересня. За словами міністра, «на найближчому 

засіданні уряду ми розглянемо проект змін до Кримінального кодексу, який 

передамо до Верховної Ради. Підробка COVID-сертифікатів буде виведена в 

окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і 

назавжди». Зауважено, що на цей час до боротьби з фальшивими        

COVID-сертифікатами підключилися не тільки Національна поліція, а й 

Служба безпеки України (СБУ). Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/385462-v-

ugolovnom-kodekse-poyavitsya-statya-za-poddelku-covid-sertifikatov-i-pcr-

testov---lyashko 

24. Первій В. Ю. Доказування у кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, пов’язаних зі зловживанням владою або службовим 

становищем / В. Ю. Первій // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. — Івано-

Франківськ, 2020. — № 4 (33). —С.116-122. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17531-4(33) Здійснено комплексне дослідження проблемних аспектів 

розуміння поняття та змісту доказування в кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, пов’язаних зі зловживанням владою чи службовим 

становищем. Надано детальний аналіз структурних елементів доказування 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/41.pdf
https://ukrainenews.fakty.ua/385462-v-ugolovnom-kodekse-poyavitsya-statya-za-poddelku-covid-sertifikatov-i-pcr-testov---lyashko
https://ukrainenews.fakty.ua/385462-v-ugolovnom-kodekse-poyavitsya-statya-za-poddelku-covid-sertifikatov-i-pcr-testov---lyashko
https://ukrainenews.fakty.ua/385462-v-ugolovnom-kodekse-poyavitsya-statya-za-poddelku-covid-sertifikatov-i-pcr-testov---lyashko


та обставин, що підлягають такому доказуванню.Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2020/23.pdf 

25. Поняття та зміст прогалин і колізій у кримінально-

виконавчому законодавстві України та шляхи їх подолання : навч. посіб. 

: [для здобувачів вищ. освіти, наук.-пед. працівників, працівників 

правоохорон. органів, адвокатів, суддів та представників громад. правозахис. 

орг. / А. В. Боровик та ін. ; за заг. ред. О. Г. Колба] ; М-во освіти і науки 

України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. С. Дем’янчука. — Одеса : 

Гельветика, 2021. — 334, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А815015 

Присвячено ґрунтовному аналізу прогалин і колізій у кримінально-

виконавчому законодавстві України. Сформульовано низку доктринальних 

положень, висновків і рекомендацій, що мають важливе теоретичне та 

практичне значення з метою подолання існуючих прогалин та удосконалення 

кримінально-виконавчого законодавства України. Сформульовано науково 

обґрунтовані теоретичні, правові та практичні засади, що стосуються 

шляхів усунення у кримінально-виконавчому законодавстві України існуючих 

прогалин і колізій, доведено вплив прогалин і колізій, що мають місце у 

кримінально-виконавчому законодавстві України, на ефективність процесу 

виконання-відбування покарань. 

26. Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері 

оборони України : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 21 серп.,      

2020 р., м. Київ / М-во оборони України, НАПрН України, Секція права нац. 

безпеки та військ. права [та ін.] ; [упоряд.: П. Богуцький та ін.]. — Київ ; 

Одеса : Фенікс, 2020. — 225, [12] с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814769 

Зі змісту: Кримінальна політика держави щодо осіб, які вчинили військові 

кримінальні правопорушення / М. Карпенко. – С. 84-89; Особливості 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних 

провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері оборони / В. 

Вдовитченко. – С. 93-101; Актуальні питання організації досудового 

розслідування правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту і 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2020/23.pdf


впливу пандемії COVID-19 / М. Даньшин. – С. 140-145; Проблемні питання 

використання у кримінальному провадженні особистого обшуку особи в 

районі проведення ООС / В. Мехеда, Є. Пащенко. – С. 163-168. 

27. Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали XII 

Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Соц.-прав. ф-т ; [уклад.: А. В. 

Лисенко ; за заг. ред. Г. І. Чанишевої]. — Одеса : Фенікс, 2021. — 379 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А814765 Зі змісту: Специфіка та 

перспективи законодавчого удосконалення кримінальної відповідальності за 

порушення у сфері земельних відносин / О. С. Єрофеєва, В. М. Станкова. –   

С. 342-346. 

28. Пчеліна О. В. Обставини, що підлягають з’ясуванню під час 

розслідування кримінальних правопорушень, і їхнє місце у структурі 

окремої криміналістичної методики / О. В. Пчеліна // Прикарпат. юрид. 

вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 2(31). – С. 187-191. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-2(31) Визначено, що питання про 

включення обставин, які підлягають з’ясуванню під час розслідування 

кримінальних правопорушень, до структури окремої криміналістичної 

методики та визначення їх місця залишається дискусійним. Обставини, які 

підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, 

відіграють важливу роль у діяльності з виявлення, розкриття та 

розслідування злочинів. Акцентовано увагу на необхідності включення 

обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних 

правопорушень, до структури криміналістичної методики. Запропоновано 

вказані обставини не виокремлювати як самостійний елемент окремої 

криміналістичної методики, а висвітлювати нарівні із типовими 

криміналістичними ситуаціями, тактичними завданнями, версіями, 

особливостями планування тощо в тій частині методики розслідування 

злочинів окремих видів (груп), де йдеться про особливості здійснення 

досудового розслідування на етапі збирання та перевірки інформації про 



злочин, початковому та наступному етапах. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/39.pdf 

29. Ситайло О. І. Суб’єкти правовідносин щодо застосування 

застави у кримінальному провадженні / О. І Ситайло // Прикарпат. юрид. 

вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 2(31). – С. 173-177. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-2(31) Розглянуто суб’єктний склад 

правовідносин щодо застосування застави у кримінальному провадженні. 

Зазначено, що суб’єктами кримінальних процесуальних відносин є всі особи, 

котрі вступають між собою у правовідносини, незалежно від обсягу їхніх 

прав і обов’язків, зокрема це всі державні органи, посадові та приватні 

особи, які ведуть кримінальний процес або залучаються до нього, вступають 

між собою у процесуальні правовідносини, набувають процесуальних прав і 

виконують процесуальні обов’язки.                 Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/36.pdf 

30. Скрябін О. М. Проблемні аспекти використання застави у 

кримінальному процесі / О. М. Скрябін// Право і сусп-во. – 2020. – № 6. — 

С. 226-229. Розглянуто проблему застосування застави в сучасному 

українському кримінальному процесі. Проаналізовано питання щодо 

можливості внесення застави підозрюваним або обвинуваченим чи іншою 

юридичною / фізичною особою. Розглянуто умови, що обмежують коло осіб, 

які можуть виступати заставодавцями.           Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6_2020/34.pdf            

31. Тимчаль М. В. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності співробітників поліції при застосуванні вогнепальної 

зброї / М. В. Тимчаль // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. 

Серія: Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. — С. 198-203. Розглянуто 

питання правомірності застосування вогнепальної зброї працівниками 

поліції під час звільнення заручників і для зупинки транспортного засобу. 

Запропоновано внесення відповідних змін до вітчизняного кримінального 

законодавства шляхом передбачення умов звільнення від кримінальної 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/39.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/36.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6_2020/34.pdf


відповідальності працівників поліції в разі виконання всіх необхідних заходів 

для знешкодження правопорушників. Здійснено аналіз деяких випадків 

застосування вогнепальної зброї працівниками поліції зарубіжних держав. 

Текст: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/34.pdf 

32. Треті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих. вчених, присвяч. 155-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова, 15 трав. 

2020 р. м. Одеса / [відп. ред. А. В. Смітюх]. — Одеса : Фенікс, 2020. — 159 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А814770 Зі змісту: Досудова доповідь як 

складова пробації та її значення у кримінальному процесі / О. С. Максименко. 

– С. 48-51; Актуальність та шляхи вдосконалення процедури примирення в 

кримінальному провадженні / М. М. Роїк. – С. 63-65; Інтернет-шахрайство в 

Україні під час епідемії COVID-19 / О. С. Кіров. – С. 134-136. 

33. Удовенко Ж. В. Процесуальні гарантії забезпечення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні 

України / Жанна Володимирівна Удовенко ; за ред. В. І. Галагана ; М-во 

освіти і науки України, Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад.”. — Київ : Центр 

учб. літ., 2021. — 522 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814773 Присвячено 

проблемі дотримання права громадян на невтручання в особисте і сімейне 

життя. Розроблено систему гарантій на всіх стадіях кримінального 

провадження України, яка надасть можливість забезпечити недопущення 

порушення цієї засади, а у разі незаконного обмеження - сприятиме 

ефективному його відновленню. Сформульовано низку висновків і 

рекомендацій щодо механізмів забезпечення засади невтручання в особисте і 

сімейне життя під час здійснення кримінального провадження. 

34. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навч. посіб. / Ігор 

Андрійович Федчак ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, 2021. — 287 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814776 

Наведено загальні положення про кримінальний аналіз та організацію 

аналітичної діяльності, висвітлено особливості представлення результатів 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/34.pdf


кримінального аналізу. Розглянуто структуру, основні напрями та 

інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального 

аналізу. Охарактеризовано етапи аналітичного процесу. Увагу приділено 

алгоритму формування й оцінювання висновків, складанню аналітичних схем. 

Розкрито зміст оперативного, тактичного та стратегічного 

кримінального аналізу. Викладено особливості оцінювання ризиків. 

35. Хлопов А. О. Поняття та ознаки таємниці у кримінальному 

праві України в розрізі інформації приватного характеру / А. О. Хлопов // 

Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. — Івано-Франківськ, 2020. — № 4 (33). 

—С.89-94. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-4(33) Висвітлено 

значення та сутність таємниці в межах кримінального права України. 

Проаналізовано спектр притаманних їй ознак у розрізі інформації 

приватного характеру й формування підходів до вдосконалення поняттєвого 

апарату й правового регулювання.                      .Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2020/18.pdf 

36. Хрідочкін А. В. Основи юриспруденції : підручник / А. В. 

Хрідочкін, П. В. Макушев, В. В. Ченцов ; М-во освіти і науки України, Ун-т 

мит. справи та фінансів. — Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2021. — 

395 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814757 Видання підготовлено з 

урахуванням досягнень сучасної вітчизняної юридичної науки та останніх 

змін у законодавстві України. У ньому розкрито основні положення теорії 

держави і права, розглянуто правовий статус, основні напрями діяльності 

та повноваження Верховної Ради України (ВР України), посадових осіб, 

органів і Апарату ВР, а також народних депутатів України,  правовий 

статус, функції та повноваження президента України, сутність, 

особливості, повноваження Кабінету Міністрів України та центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Висвітлено основи конституційного, 

цивільного, житлового, сімейного, трудового, адміністративного та 

кримінального права. Значну увагу приділено судовій системі, судоустрою та 

правоохоронним органам України. 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2020/18.pdf


37. Четверті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених, 13 листоп. 2020 р., м. Одеса / [відп. ред. А. В. 

Смітюх]. — Одеса : Фенікс, 2020. — 186 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

А814754 Зі змісту: Покарання та його види за нормами проекту нового 

Кримінального кодексу України / Т. О. Азарова. – С. 3-5; Поняття та ознаки 

вбивства в сучасному кримінальному законодавстві України / Т. К. Бутурова. 

– С. 16-19; Щодо закріплення принципів кримінального права у новому 

Кримінальному кодексі України / Т. О. Драб. – С. 28-29; Тероризм: поняття, 

види та кримінально-правова характеристика злочину / К. К. Мальцева. – С. 

62-66; Деякі риси неповнолітньої злочинності у сучасний період / Т. М. 

Меленчук. – С. 68-71; Спеціальні знання медіатора у Кримінальному процесі 

України / І. О. Миколенко. – С. 71-73; Проблеми залучення до справи 

електронних доказів / О. Р. Мойсеєнко. – С. 73-75.  

38. Шевцова К. В. Реалізація прокурором повноважень під час 

об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування / К. В. 

Шевцова // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. 

науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. — С. 247-251. Наголошено, що 

взаємопов’язані діяння, незалежно від наявності або відсутності про це 

конкретних законодавчих приписів, доцільно розслідувати в межах одного 

провадження. З’ясовано, що у випадку об’єднання та виділення кримінальних 

проваджень за наявності підстав, не визначених законом, ці рішення мають 

визнаватися законними за умови  відсутності інших порушень законодавчих 

вимог і загальних засад кримінального провадження.          Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/42.pdf 

39. Шевчук В. М. Структура окремої криміналістичної 

методики: сучасні наукові підходи та перспективи досліджень / В. М. 

Шевчук // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. 

науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. — С. 525-261. Визначено, що структуру 

окремої криміналістичної методики необхідно розглядати як інформаційно-

пізнавальну модель, яка складається з певних елементів (блоків), що мають 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/42.pdf


своє змістове наповнення та детальнішу внутрішню побудову, структурні 

елементи якої взаємопов’язані.                           Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/43.pdf 

40. Шкаберін А. В. Проблеми кримінально-правової оцінки 

каліцтва статевих органів як однієї з ознак тяжкого тілесного 

ушкодження / А. В. Шкаберін // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. 

Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. — С. 212-217. 

Розглянуто одну з ознак тяжкого тілесного ушкодження, що була внесена 

до ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу 

України 11 січня 2019 р., – каліцтво статевих органів. Здійснений аналіз 

ознак тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу 

України). Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/36.pdf 

41. Школа С. М. Суб’єкт привласнення, розтрати або 

заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем / С. М. Школа // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. 

наук. пр. — Івано-Франківськ, 2020. — № 4 (33). — С.89-94. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17531-4(33) Метою дослідження є визначення 

ознак суб’єкта привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном 

шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем з 

урахуванням сучасної теорії та практики застосування ч. 2 ст. 191 

Кримінального кодексу України (КК України).         Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2020/19.pdf 
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