
 

 

До вашої уваги пропонуємо подаровані 
видання, які надійшли до бібліотеки. 

Якщо вас зацікавлять матеріали 
перегляду, звертайтеся до Наукової 

бібліотеки, де вам допоможуть 
підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу  
на будь-яку іншу тему 

 

 

 

  



Бандурка О. М. Злочинність в Україні: 

економіко-кримінологічний аналіз : монографія / 

О. М. Бандурка, М. М. Зацеркляний, Р. С. Веприць-

кий ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

О. М. Литвинова. – Харків : Золота миля, 2013. – 

264 с. 

У монографії розглядається комплекс 

теоретичних та практичних питань сучасної 

феноменології злочинності та її протидії в Україні. 

 

 

 

Запобіжна діяльність прокуратури у сфері 

боротьби зі злочинами: теорія і практика : навч. 

посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Джужі. − К. 

: Видавничий дім «Кондор», 2017. − 250 с. 

У навчальному посібнику розглянуто основні 

теоретичні та прикладні проблеми діяльності прокуратури 

як суб’єкта запобігання злочинам в Україні. Визначено 

кримінологічну діяльність прокуратури як спеціально 

організоване, систематичне спостереження за станом 

злочинності суспільства і соціальних груп населення, рівнем 

злочинних проявів, детермінантів, особи злочинця та 

заходами запобігання, з метою їх оцінки й підвищення 

ефективності соціально-правового контролю за злочинністю, 

прогнозуванням криміногенної ситуації. 

 

Кримінальний процесуальний кодекс 

України з постатейними матеріалами практики 

Конституційного Суду України, Верховного Суду 

України та Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ : 

довідкове видання : у 2 т. – Т. 1 : Досудове 

розслідування. / уклад. : Ю. Г. Севрук, 

А. В. Столітній, М. І. Снігар, С. Д. Нестеренко та 

інші ; за ред. д-ра юрид. наук А. В. Столітнього. – 

Київ : Національна академія прокуратури України, 

2018. – 976 с. 

 

 



Кримінальний процесуальний кодекс України з 

постатейними матеріалами практики Конституційного 

Суду України, Верховного Суду України та Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ : довідкове видання : у 2 т. – Т. 2: 

Судове провадження. Виконання судових рішень. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження / уклад. : Ю. Г. Севрук, А. В. Столітній, 

М. І. Снігар, С. Д. Нестеренко та ін. ; за ред. д-ра юрид. 

наук А. В. Столітнього. – Київ : Національна академія 

прокуратури України, 2018. – 772 с. 

У двотомнику з огляду на структуру Кримінального 

процесуального кодексу України узагальнено висновки та 

рішення Конституційного Суду України, судову практику Пленуму Верховного 

Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, а також окремі рішення судів у кримінальних провадженнях. 

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів 

правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, 

студентів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто 

цікавиться проблемами кримінального судочинства. 

 

Сийплокі М. Кримінально-правовий захист 

охоронної діяльності в Україні : монографія / 

М. Сийплокі. – Харьків : Панов, 2019. − 614 с. 

Монографія присвячена проблемам кримінально-

правового захисту охоронної діяльності в Україні. 

Особливу увагу приділено правовим засадам 

функціонування державної та приватної охоронної 

діяльності в Україні. 

 

 

 

Атаманчук Н.  Правові основи непрямих 

податків в Україні : Монографія / Н. Атаманчук. – 

К. : Алерта, 2019. – 352 с.  

Монографію присвячено найбільш проблемним та 

дискусійним питанням правового регулювання непрямих 

податків в Україні. Значну увагу приділено порівняльному 

аналізу особливостей непрямих податків в Україні та в 

інших країнах, сформульовано пропозиції для усунення 

прогалин у чинному вітчизняному законодавстві. 

 



Поцілуйко В. М. Особливості застосування 

заходів забезпечення провадження у кримінальному 

процесі та у справах про адміністративні 

правопорушення : монографія, / В. М. Поцілуйко, 

В. М. Юрчишин, В. А. Савченко ; Чернівецький 

юрид. ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.», 

Чернівецький ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – 

Чернівці : Технодрук, 2019. – 176 с. 

У монографії вперше у вітчизняній юридичній 

науці комплексно досліджені процесуальні особливості 

застосування заходів забезпечення провадження у 

кримінальному процесі та справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

Карпенко М. І. Військові злочини: питання 

теорії, законодавства і практики : монографія / 

М. І. Карпенко ; Національна академія управління. 

– К., 2019. – 458 с. 

Зміст монографії відображає питання витоків та ґенези 

кримінальної відповідальності за військові злочини на теренах 

України з часів Київської Русі по сьогодення. Розглянуті 

питання методології та стану дослідження військових 

злочинів, їх системи; питання військового правопорядку як 

об’єкта кримінально-правової охорони, об’єктно-суб’єктна 

характеристика військових злочинів, питання кваліфікації та 

заходи кримінально-правового характеру за їх вчинення. 

Проведено порівняльно-правовий аналіз системи військових 

злочинів за КК України та інших держав світу. Запропоновані пропозиції по перегляду 

як змісту їх родового об’єкта, системи, так і місця в Особливій частині нової редакції 

Кримінального кодексу України. 

 

Сазонов В. В. Забезпечення економічної 

безпеки України: кримінологічний аналіз : 

монографія / В. В. Сазонов. – Харків : Панов, 2020. − 

376 с. 
Економічна безпека – одна з визначальних складових 

державотворчого процесу в умовах глобалізованого світу. У 

вузькому розумінні вона визначена як стан захищеності 

економічної систем та її інститутів від дії кримінальних і 

криміногенних факторів. У широкому – як частина 

національної безпеки, що відображає прийнятний у 

конкретних історичних умовах рівень враженості економіки 

злочинністю, а також допустимий ступінь економіко-

кримінального впливу на політику, право, культуру, 

довкілля. 



 

Литвинов О. М. Антипостмодерн: 

кримінологічні етюди / О. М. Литвинов, 

Ю. В. Орлов ; Кримінологічна асоціація України. – 

Харків : Право, 2020. – 280с. 

В наукових етюдах розглянуто кримінологічну 

проблематику на сучасному етапі розвитку її 

постмодерністської парадигми. У межах останньої 

проаналізовано основні теорії і наукові концепти. 

Значна увага приділяється критичному аналізу 

творчості зарубіжних і вітчизняних філософів, 

соціологів і культурологів та впливу їх досліджень на 

стан сучасної кримінологічної науки, правоохоронної та педагогічної 

практик. 

 

Маслова Н. Г. Протидія кримінальному 

радікалізму в Україні : монографія / Н. Г. Маслова. – 

Харків : Панов, 2020. − 336 с. 

У монографії розглянуто комплекс теоретичних і 

практичних питань організації та здійснення протидії 

кримінальному радикалізму в Україні в сучасних 

умовах. Із використанням різних методів наукового 

аналізу визначено соціальний, правовий і 

функціональний зміст кримінального радикалізму, його 

місце в системі соціальних девіацій. А також 

кримінологічні засади стратегії й тактики протидії цьому 

явищу. 


