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Хряпінський. - Харків : Право, 2017.1064 р. 

Правова позиція потерпілого щодо звільнення від винного від кримінальної 

відповідальності : збірник наукових статей / П.В. Хряпінський, Є.Г. Шаніна // 

Право і суспільство : науковий журнал. – 2017. - № 2. С. 191-196; 

Інституціональний аспект заохочувальних норм кримінального права / П.В. 

Хряпінський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : 

науково-теоретичний журнал. – 2017. - № 1. – С. 97-107; 

Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві / 

П.В. Хряпінський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх 

справ : науково-теоретичний журнал. – 2017. - № 2. – С. 177-185; 

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету 

чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 

перевищенням: проблема запровадження спеціального звільнення від 

кримінальної відповідальності. / П.В. Хряпінський // Журнал 

східноєвропейського права. - 2017. - № 39. - С. 4–10; 

Щодо об’єкту складу правомірної, суспільно-корисної поведінки у 

кримінальному праві України / П.В. Хряпінський // Новітні кримінально-правові 

дослідження – 2017 : збірник наукових праць / Відпов. ред. О.В. Козаченко. – 

Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 41-45 (386 с.); 

Заохочувальні кримінально-правові норми у механізмі забезпечення 

реалізації прав та свобод людини / П.В. Хряпінський. // Кримінально-правове, 

кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації 

прав та свобод людини і громадянина : матеріали круглого столу. За ред.. О.П. 

Рябчинскької (м. Запоріжжя, 10 березня 2017 р.). – Запоріжжя : Класичний 

приватний університет, 2017. – С. 125-128 (144 с.). 

Захист законних прав і свобод людини заохочувальними кримінально-

правовими засобами / П.В. Хряпінський. // Концептуальні проблеми розвитку 

сучасної гуманітарної та прикладної науки : матеріали Міжнародного науково-

практичного симпозіуму, присвяченого 20-річчю Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила Галицького (м. Івано-Франківськ 5-6 

травня 2017 р.). - Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені 

Короля Данила Галицького, 2017. – С.410-416 (572 с.); 

Щодо природи звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої 

в Особливій частині Кримінального кодексу України / П.В. Хряпінський // Право 

як регулятор суспільних відносин : історія, теорія, практика : збірник матеріалів 

Третьої  міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-23 квітня 2017 

р.). Відп. ред. С.Г. Стешенко, Л.О. Васечко. – Київ: Публічне право, 2017. – С. 94-

97 (109 с.); 

Міжнародний досвід запобігання торгівлі людьми шляхом стимулювання 

до позитивної посткримінальної поведінки винної особи. / П.В. Хряпінський // 

Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення 



антитерористичної операції (збройного конфлікту) : матеріали міжнародного 

круглого столу (м. Маріуполь, 18 травня 2017 р.). – Маріуполь - Кривий Ріг: 

Донецький юридичний інститут, 2017. – С. 130-134. 

Особливості звільнення від відповідальності громадянина України за 

вчинення державної зради / П.В. Хряпінський // Актуальні проблеми 

кримінально-правової охорони основ національної безпеки України (Харків, 26 

травня 2017 р.). За заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, Л.М. Демідової. – Харків: 

НЮУ імені Ярослава Мудрого – 2017. – (С. 167-170) 324 с. 

Закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності / П.В. Хряпінський. // Актуальні питання 

кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і 

правоохоронної систем, присвяченій пам’яті професора М.Й. Курочки : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 19 

травня 2017 р.). – Кривий Ріг: ДЮІ, 2017. – С. 53-69 (286 с.). 

Звільнення від кримінальної відповідальності, передбачене ч. 5 ст. 110-2 

Кримінального кодексу України / П.В. Хряпінський. // Актуальні питання 

кримінального права і процесу України : матеріали III Всеукраїнської науково-

практичній конференції (м. Кривий Ріг 16 червня 2017 р.). - Кривий Ріг: ДЮІ, 

2017. – С. 150-154 (308 с.). 

Особливості звільнення від кримінальної відповідальності у злочинах 

проти основ національної безпеки України / П.В. Хряпінський. // Політика в сфері 

боротьби зі злочинністю» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника» (Івано-Франківськ, 8-10 червня 2017 р.) : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ. - 

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2017. – С. 90-94 (480 

с.); 

Заохочувальні приписи у Розділі I Особливої частини Кримінального 

кодексу України / П.В. Хряпінський  // Кримінальне право: традиції та новації : 

матеріали ІІІ Міжнародного круглого столу у Академії Державної пенітенціарної 

служби Міністерства юстиції України (м. Чернігів, 7-8 вересня 2017 р.). – 

Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби МЮУ, 2017. – С. 370-374 

(386 с.); 

Обставини, що виключають злочинність діяння, у системі заохочувальних 

заходів кримінально-правового характеру / П.В. Хряпінський. // Концептуальні 

основи кримінальної законотворчості : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції в Національному університеті «Одеська юридична 

академія» (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов 

– Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 176-

182 (607с.); 

Уніфікація приписів про звільнення від кримінальної відповідальності за 

злочини проти основ національної безпеки України / П.В. Хряпінський. // 

Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах 



глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції  у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 12-

13 жовтня 2017 р.) Редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 

ред.) та ін. – Харків : Право, 2017. – С. 368-372 (560 с.). 

 

2018 р. 

Sanctions in the system of incentive measures of criminal law in Ukraine / 

Khriapinskiy P.V., Hrishchak S.V. European vector of contemporary jurisprudence the 

experience of Ukraine and Republic of Poland : collective monograph. Volume 1. 

Sandomiez: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. P. 494-514 (520 p.) 

The history of the promotion of individual sexual crimes against children and 

adolescents in Ukraine / Khryapinskiy P.V. Svitlychnyi O.О. Theoretical and practical 

mechanism of development of legal science at the beginning of the third millennium. 

Collective monograph. Tbilisi : David aghmashenebeli university of Georgia. 2018. P. 

251-269 (300 p.) 

Звільнення від кримінальної відповідальності в Україні / Хряпінський 

Петро // Jurnalul juridic national: teorie şi practică : Международный научно-

практический журнал Министерства юстиции Республики Молдова. 2018. № 2, 

С. 148-154. 

Обставини, що посилюють кримінальну відповідальність за розбещення 

неповнолітніх : сучасний стан та перспективи вдосконалення / Хряпінський П.В., 

Світличний О.О. // Вісник Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського. Політологія. Соціологія. 

Право. – Київ : 2018. № 3(39), С. 171-176. 

Правовые функции специального освобождения от уголовной 

ответственности. / Хряпинский П.В. // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. Серия: 

Социально-экономические и общественные науки : Гомель. ГГУ им. Ф. Скорины. 

2018. № 5 (110). С. 66-73 

Заохочувальні норми у системі некаральних кримінально-правових заходів 

криз призму поглядів професора Л.В. Багрія-Шахматова / П.В. Хряпінський.: 

матеріали кафедрального круглого столу «Проблеми кримінальної 

відповідальності та покарання» (19 січня 2018 р., м. Одеса). Одеса : НУ «Одеська 

юридична академія», 2018. С. 36-39. 

Впровадження звільнення від кримінальної відповідальності за викрадення 

людини, захоплення заручників як засіб протидії злочинам проти волі людини / 

П.В. Хряпінський : матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму 

«Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», (16-17 березня 2018 р. м. 

Івано-Франківськ). Івано-Франківськ : Університет Короля Данила, 2018, С. 170-

174 

Захист законних прав і свобод людини заохочувальними кримінально-

правовими нормами / П.В. Хряпінський : матеріали ІІ Міжнародної науково-

практична конференції «Актуальні питання протидії злочинності в сучасних 



умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» (15 березня 2018 р. м. Дніпро). Дніпро 

:ДДУВС, 2018. – С. 121-125.  

Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності в контексті 

глобалізаційних правових процесів сучасності / П.В. Хряпінський : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права» (25 трав. 

2018 р., м. Дніпро). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 12-15 (214 

с.); 

Заохочувальні приписи у злочинах проти основ національної безпеки 

України/ П.В. Хряпінський. : Актуальні проблеми державно-правового розвитку 

України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції юридичного факультету ЗНТУ (28 березня 2018 

р., м. Запоріжжя). Запоріжжя, ЗНТУ, 2018.С. 351-354. 

Особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів / П.В. Хряпінський : 

збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування» (м 

Ірпінь, 1 березня 2018 р.) – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби 

України, 2018. – С. 128-134 (391 с.). 

Юридична природа спеціального звільнення від кримінальної 

відповідальності / П.В. Хряпінський : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (2 березня 2018 р., м. 

Хмельницький) у Національній академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, НАДПСУ імені Богдана 

Хмельницького, 2018. – С. 85-89. 

Заохочення суспільно-корисної поведінки як напрямок кримінально-

правової політики П.В. Хряпінський : Становлення і перспективи розвитку 

державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні. Кримінологічна 

оцінка ризиків і загроз : матеріали II Міжнародної науково-практичної 

конференції (26-28 квітня 2018 р. м. Яремче). Івано-франківськ, ПрНУ, 2018. – 

С.325-328. 

Доступ до звільнення від кримінальної відповідальності у контексті судової 

реформи / П.В. Хряпінський : матеріали загальнонаціонального юридичного 

форуму «Доступ до правосуддя у контексті судової реформи» (25 травня 2018 р., 

Сєверодонецьк) : матер. Загальнонац. юрид. форуму (м. Сєвєродонецьк, 25 травн. 

2018 р.). – К.: Ваіте, 2018. –  С. 273-278 (312 с.); 

Обставини гуманістичного характеру, що зумовлюють позитивну 

посткримінальну поведінку особи / П.В. Хряпінський : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Кримінальне право в умовах глобалізації», в 

Національному університеті «Одеська юридична академія» (25 травня 2018 р., м. 

Одеса) : Одеса НУ «Одеська юридична академія», 2018. - С. 69-72 (260 с.); 



Правова зумовленість спеціального звільнення від кримінальної 

відповідальності / П.В. Хряпінський : Розбудова правової держави в Україні: 

реалії та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції в 

Національному університеті «Одеська юридична академія» (25-26 травня 2018 р., 

м. Одеса) : Одеса НУ «Одеська юридична академія», 2018. - С.86-90 (304 с.); 

Запобігання злочинам шляхом стимулювання позитивної посткримінальної 

поведінки у кримінальному законодавстві європейських країн / П.В. Хряпінський 

: Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 

року / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга. К.: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 365-370 (380 с.); 

Запобігання злочинам у митній сфері шляхом звільнення від кримінальної 

відповідальності / П.В. Хряпінський : матеріали науково-практичного круглого 

столу, м. Запоріжжя, 8 червня 2018 р. – Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 2018. – С. 102-107 (124 с.);  

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність, як засоби 

виключення кримінальної відповідальності / П.В. Хряпінський : матеріали 

наукового полілогу «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності», 

(7-8 вересня 2018 р. м. Харків). Упоряд. Ю. В. Баулін, Ю.А. Пономаренко. – 

Харків : Право, 2018. С. 116-120 (208 с.) 

Місце заохочувальних норм у механізмі кримінально-правового 

регулювання / П.В. Хряпінський :Кримінально-правове регулювання та 

забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 

18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов, ред.), В. І. Борисов (заст. голов, 

ред.) та ін. — Харків : Право, 2018. – 552 с. 

 

2019 р.  

Поощрительные нормы как институт уголовного права Украины / П. В. 

Хряпинский //Известия Гомельского государственного университета имени Ф. 

Скорины : научный и производственно-практический журнал (Республика 

Белорусь). 2019. № 2(113). С. 80-87. Режим доступа : 

http://vesti.gsu.by/2019/vesti_gsu_2019_2.pdf 

Countering Non-Violent Sex Crimes Against Juveniles in Ukraine and Other 

States / Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and 
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