
Шановні читачі
До вашої уваги пропонуємо юридичні видання, 

які надійшли до бібліотеки у серпні 2022р. 
 Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду,

звертайтеся до Наукової бібліотеки (кім.365), 
де вам допоможуть підібрати 

не тільки запропоновану літературу, 
а й літературу на будь-яку іншу тему.



Кравчук  В.  М.  Науково-практичний  коментар
Кодексу  професійної  етики  та  поведінки
прокурорів.  ─  Київ  :  Національна  академія
прокуратури України, 2019. ─ 226 с.

У  науково-практичному  коментарі  подано
постатейний  аналіз  положень  Кодексу  професійної
етики  та  поведінки  прокурорів  із  урахуванням
останніх змін і доповнень, міжнародних стандартів,
дисциплінарної,  судової  практики  та  наукових
досліджень  у  сфері  професійної  етики  прокурорів.

Коментар  буде  корисним  для  працівників  прокуратури,  адвокатів,  суддів,
кандидатів  на  посаду  прокурора  й  інших  правників,  студентів  юридичних
закладів  вищої  освіти,  а  також  усіх,  хто  цікавиться  діяльністю  органів
прокуратури та сферою правосуддя.

Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від
“палиць” до нової системи (на прикладі органів
досудового  розслідування)  :  науково-практичне
видання / Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. –
120 с.

Науково-практичне  видання  присвячене  системі
оцінки ефективності  роботи поліції  за  аналогічним
періодом минулого року +1 (АПМР+1 або “палочна
система”),  яка  на  практиці  продовжує  по  інерції
існувати в органах досудового  розслідування,  хоча
формально  була  скасована  понад  рік  тому.

Автоматичне  перетворення  кількісного  показника  у  конкретне  управлінське
рішення є вкрай шкідливим пострадянським наслідком оцінки роботи поліції в
Україні,  що призводить не тільки до ряду порушень прав людини у системі
кримінальної юстиції, а й до викривлення знання про злочинність в цілому. У
виданні  розглядаються  такі  теми  :  історія  формування  системи  АМПР+1;
механізм  функціонування  “палочної  системи”;  чинники,  що  обумовлюють;
стислий  виклад  проблем  до  яких  вона  призводить;  актуальні  проблеми
формування  кримінальної  статистики;  міжнародний  досвід  оцінки  роботи
поліції. 



Неналежне  поводження  в  діяльності  Нацполіції
України:  прояви,  поширеність,  причини  :
аналітичний звіт за результатами дослідження / За
заг.  ред.  Юрія  Белоусова  –  К.  :  ПП  Видавництво
«Фенікс». – 88 с.

Дослідження  «Неналежне  поводження  в  діяльності
Національної  поліції  України:  прояви,  поширеність,
причини»  є  однією  з  перших  спроб  ґрунтовного
вивчення факторів та причин, що сприяють існуванню
феномену неналежного поводження в діяльності поліції

України.  Група  експертів  проаналізувала  значний  масив  даних,  офіційну
статистику,  практику  національних  судів,  дані  медичних  закладів  щодо
випадків  жорстокого  поводження,  з  метою  виявлення  та  систематизації
найбільш поширених причин та проявів жорстокого поводження в діяльності
поліцейських в Україні.

Місця  несвободи  в  Україні  /  Кобзін  Д.  О.,
Черноусов А. М., Щербань С. В. та ін. – К. : ВАІТЕ,
2013. – 224 с.

Інвентаризація  місць  несвободи  є  першочерговим
завданням  для  повноцінного  функціонування
національного  превентивного  механізму  в  Україні.
Увазі читачів пропонується огляд всіх місць несвободи
України,  наведених  залежно  від  підпорядкування
центральним  органам  виконавчої  влади;  прописаний
порядок  прибуття  та  вибуття  з  цих  місць;  окреслені

основні  умови  перебування  та  правовий  статус  осіб,  які  там  утримуються.
Публікація буде корисна правозахисникам, представникам державних органів,
науковцям та всім, кого цікавить діяльність НПМ в Україні.



Спеціальна доповідь  Уповноваженого  Верховної
Ради  України  з  прав  людини  за  результатами
пілотного  моніторингу  застосування  нового
Кримінального процесуального кодексу України
судами м. Києва – К.: «Арт-Дизайн», 2015. – 132 с. 

Цю  публікацію  здійснено  за  результатами
моніторингу  застосування  судами  міста  Києва
Кримінального  процесуального  кодексу  України.
Моніторинг  реалізовувався  Секретаріатом
Уповноваженого  Верховної  Ради  з  прав  людини  у
співпраці  з  Харківською  міською  громадською

організацією «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» з 5 липня 2014
по  15  лютого  2015  року  за  підтримки  проекту  «Демократизація  та  права
людини в  Україні»,  що реалізується  Програмою розвитку ООН в Україні  за
фінансової  підтримки  Міністерства  закордонних  справ  Данії,  проекту  Ради
Європи  «Підтримка  реформи  кримінальної  юстиції  в  Україні»,  що
впроваджується  за  фінансового  сприяння  Уряду  Данії,  та  Програми
реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в Україні
Офісу  з  питань  міжнародного  розвитку,  співробітництва  та  підготовки
прокурорів (ОРБАТ) Департаменту юстиції США завдяки фінансовій підтримці
Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків
та правоохоронних питань Державного Департаменту США.

Порівняльне  дослідження  прокурорського
самоврядування у державах - членах Ради Європи
/ Лаура Стефан, Ідлір Печі – Рада Європи, 2018. –
77 с.

Це дослідження було підготовлено на прохання Ради
Європи  в  рамках  проекту  “Подальша  підтримка
реформи  кримінальної  юстиції  в  Україні”  за
фінансування  уряду  Данії  у  відповідь  на  запит
України,  де  проходять  глибокі  реформи  судової
влади,  прокуратури  і  правоохоронних  органів.
Обрані  у  дослідженні  європейські  країни

пропонують різноманітні організаційні моделі прокуратури. Деякі з цих країн
мають  подібні  сьогоднішній  Україні  проблеми.  Уважний  погляд  на  шляхи
їхнього вирішення може дати Україні підказку стосовно поточних реформ. 



Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за
домашнє  насильство  і  насильство  за  ознакою
статі :  науково-практичний  коментар  новел
Кримінального  кодексу  України  /  за  ред.
М. І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2019. – 288 с. 

У коментарі відображено і прокоментовано зміни, які
були  внесені  до  Кримінального  кодексу  України
згідно  із  Законом  України  «Про  внесення  змін  до
Кримінального  та  Кримінального  процесуального
кодексів  України  з  метою  реалізації  положень
Конвенції  Ради  Європи  про  запобігання  насильству

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» №2227-
VIII  від  6  грудня  2017  року.  Для  суддів,  прокурорів,  слідчих,  адвокатів,
викладачів і наукових працівників, аспірантів і студентів юридичних закладів
вищої  освіти,  працівників  центральних  органів  виконавчої  влади,  що
забезпечують формування і реалізують державну політику у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству та з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, місцевих державних адміністрацій та сільських,
селищних, міських, районних рад. 

Каталог місць несвободи соціальної сфери
в Україні /  Укладачі:  М. О. Колоколова,
А.  М.  Черноусов,  С.  В.  Щербань  –  Х.  :
«ХІСД», 2014. – 228 с.

Публікація  представляє  собою  друге,
доповнене  видання  каталогу  всіх  місць
несвободи  соціальної  сфери  в  Україні  із
зазначенням  по  кожному  закладу  назви,

адреси, контактної інформації, ПІБ директора та планової потужності станом на
2014 рік. Ця інформація може бути корисною передусім для тих, хто збирається
здійснювати візити у місця несвободи в рамках національного превентивного
механізму України. Видання здійснене за фінансової підтримки Координатора
проектів ОБСЄ в Україні.



Захист персональних даних: правове регулювання
та  практичні  аспекти  :  науково-практичний
посібник / Бем М. В., Городиський І. М,  Саттон Г.,
Родіоненко О. М. – К. : К.І.С.,2015. – 220 с.

Посібник складено за програмою навчального курсу
«Захист персональних даних: правове регулювання та
практичні аспекти», що спрямований на підвищення
рівня  обізнаності  щодо  регулювання  захисту
персональних даних та процесу їх обробки в Україні.
У посібнику викладені основні юридичні інструменти
регулювання захисту персональних даних та порядок

і процедури їх застосування.

Кафедра  теорії  права та  держави  юридичного
факультету  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка:  історія  і
сучасність  /  уклад.  :  Ковальчук  О.  М.,
Котенко Т. В.,  Середюк  В.  В.  –  Вінниця  :  ТОВ
«Нілан – ЛТД», 2016. – 173 с

Спогади  випускників  юридичного  факультету  1991
року.  Випуск  юристів  Київського  державного
університету  ім.  Т.  Г.  Шевченка  1991  р.  став
особливим  випуском,  тому  що  молоді  спеціалісти
почали свій трудовий шлях у незалежній Україні.


