
Богатирьов І. Г. Українська пенітенціарна наука (наукові 

здобутки школи «Інтелект») / І. Г. Богатирьов ; Держ. 

пенітенціарна служба України. − К. : ПП «Заграй» , 2013. − 

352 с. 

Видання побудовано на принципово нових концептуальних ідеях 

наукової співпраці. В ньому розглянуто й висвітлено концептуальні 

засади розвитку правової та кримінологічної науки в Україні. 

 

 

 

 

Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін ; Нац. 

академія правових наук України, Нац. ун-т «Юридична 

академія України ім. Ярослава Мудрого», Каф. 

кримінального права. − Харків : Право, 2013. − 928 с. 

Видання підготовлено до 60-річчя з дня народження видатного вченого-

правознавця, талановитого педагога, доктора юридичних наук, 

професора, академіка Національної академії правових наук України 

Юрія Васильовича Бауліна. Вибрані праці включають роботи автора з 

фундаментальних і прикладних питань кримінального права: монографії, 

наукові статті, тези наукових доповідей і повідомлень. Для наукових 

співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних 

навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів, всіх, хто цікавиться наукою 

кримінального права. 

 

 

 

Богатирьов І. Г. Запобігання пенітенціарній 

злочинності в Україні : посіб. /І. Г. Богатирьов, О. І. 

Богатирьова, М. С. Пузирьов ; за ред. О. М. Джужі ; Держ. 

пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-

виконавчої служби. − К. : ВД «Дакор», 2014. − 96 с. 

Досліджено пенітенціарну злочинність як феномен кримінально-

виконавчої практики. Здійснено аналіз структури, стану, динаміки та 

детермінантів пенітенціарної злочинності. Визначено організаційно-

управлінські, правові засади та суб’єктів запобігання пенітенціарній 

злочинності. 

 

 



Трансформація кримінально-виконавчого законодавства 

України (пенітенціарна доктрина) / І. Г. Богатирьов, А. І. 

Богатирьов, І. В. Іваньков [та ін.] ; Держ. пенітенціарна 

служба України, Ін-т кримінально-виконавчої служби. − К. 

: «Декор», 2014. − 153с. 

У запропонованій доктрині подано уніфіковані моделі: основних засад та 

механізму функціонування пенітенціарної системи України, 

організаційно-правових засад організації та діяльності Державної 

пенітенціарної системи України. 

 

 

Богатирьов І. Г. Режим у виправних колоніях державної 

пенітенціарної служби України (теорія і практика) : 

монографія / І. Г. Богатирьов, О. В. Щербина ; Мін-во 

внутрішніх справ України, Дніпропетр. Держ. ун-т 

внутрішніх справ. − К. : ВД «Дакор», 2015. − 164 с. 

У монографії міститься комплексне дослідження теорії й практики 

режиму у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України. 

Здійснено аналіз становлення та розвитку режиму виконання та 

відбування покарань, розкрито поняття та зміст режиму виконання та 

відбування покарань у виправних колоніях, показано сучасний стан 

режиму виконання і відбування покарань, сформульовано пропозиції 

щодо його удосконалення. Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), 

студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, співробітників Державної пенітенціарної 

служби України, інших правоохоронних органів та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться 

розвитком науки кримінально-виконавчого права. 

 

Актуальні проблеми юридичної відповідальності : навч. 

посіб. / І. Г.Богатирьов, О. І. Богатирьова, Л. Р. Грицаенко, 

А. І. Богатирьов [та ін.] ; за ред. І. Г.Богатирьова ; Мін-во 

освіти і науки України, Буков. держ. фінансово-економічний 

ун-т. − К. : ВД «Дакор», 2016. − 212 с. 

Надзвичайно важливим і актуальним питанням здійснення управлінської 

діяльності є проблема відповідальності в державному управлінні, в тому 

числі і юридичної відповідальності. Розпочате з набуттям Україною 

незалежності реформування її політичної системи, а відповідно розвиток 

різноманітних форм самоуправління (саморегуляції), децентралізації 

управління змінюють правовий стан та компетенцію суб'єктів державного 

управління. Це, в свою чергу, приводить до змін форм державно-правового примусу і 

відповідальності в сфері державного управління у напрямку їх розширення та появи нових 

механізмів примусу і відповідальності, які дають змогу застосовувати їх безпосереднім учасникам 

управлінських відносин через різні демократичні інститути правової держави. 



Богатирьов І. Кримінологія / І. Богатирьов : навч. 

посіб. / Мін-во освіти і науки України. − К. : ВД «Дакор», 

2016. − 140 с. 

Навчальний посібник «Кримінологія» підготовлений на базі прочитаних на 

юридичному факультеті Буковинського державного фінансово-

економічного університету лекцій і має на меті надати базові знання з 

даного курсу з студентам і створити їм умови для роздумів над причинами 

та умовами злочинності в країні. В даному навчальному посібнику 

викладено ідеї вітчизняних і зарубіжних вчених - кримінологів по наукових 

знань про злочинність, її детермінації, особистості злочинця, 

кримінологічна віктимології. Розкрито теорію і практику запобігання 

злочинності в Україні. Посібник буде корисним  

 

Бедринець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посіб. 

/ М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко ; Держ. фіскальна служба України, 

Ун-т держ. фіскальної служби України. − К. : ЦУЛ, 2016. − 352с. 

У навчальному посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» на 

основі аналізу досягнень провідних вітчизняних та зарубіжних науковців та 

досвіду практики господарського життя висвітлено ключові питання 

організації діяльності суб’єктів малого підприємництва в ринкових умовах, 

розглянуто особливості функціонування фінансів малого бізнесу та 

управління ними, досліджено закономірності його розвитку та державного 

регулювання в контексті інтеграційних процесів. Значну увагу приділено 

практичній стороні використання фінансового інструментарію та 

обґрунтування фінансових рішень в процесі управління малим бізнесом. 

Для закріплення отриманих знань та самоконтролю у посібник внесено контрольні питання, тести та 

термінологічний словник.  

 

Ліпкан В. А. Сутність та порядок вирішення службових 

спорів : монографія / В. А. Ліпкан, О. Г. Мовчун ; за заг. ред. 

В. А. Ліпкана ; Глобальна організація союзницького 

лідерства, Академія безпеки відкритого суспільства, Академія 

наук вищої освіти України, Стратком. − К. : Вид. О. С. 

Ліпкан, 2017. − 312 с. 

Монографію присвячено дослідженню сутності та порядку вирішення 

службових спорів. Висвітлено сутність публічно-службових відносин, 

визначено їх місце в предметі адміністративного права. Сформульовано 

поняття службового спору, розкрито його сутність, здійснено класифікацію 

таких спорів, охарактеризовано суб'єктів службового спору, визначено його 

предмет та підстави. Окремо розкрито вирішення службових спорів без 

звернення до суду (позасудовий порядок), також охарактеризовано процес вирішення 

службовихспорів в порядку адміністративного судочинства. Вироблено конкретні пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення ви-рішення службових спорів в адміністративному праві. 

Монографія є логічним продовженням серії «ORDO ORDINANS» наукової школи доктора 

юридичних наук В. А. Ліпкана . 


