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Свірський Борис Михайлович : бібліографічний
покажчик / уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь :
МДУ, 2018. – 32 с. – (Сер. «Праці вчених МДУ.
Бібліографічні покажчики»; вип. 17).
Покажчик серії «Праці вчених МДУ. Бібліографічні
покажчики» присвячено науковій та педагогічній
діяльності Б. М. Свірського, кандидата юридичних наук,
професора
кафедри
права
та
публічного
адміністрування. В покажчик вміщені бібліографічні
дані на наукові та науково-методичні праці
Б. М. Свірського, опубліковані з 1999 до 2018 р.
Покажчик стане в нагоді науковим працівникам,
аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам.

УДК 012

3

Свірський Борис Михайлович,
кандидат юридичних наук, професор кафедри
права та публічного адміністрування
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ВІД УКЛАДАЧІВ
Бібліографічний покажчик приурочено до 70-річчя від
дня народження кандидата юридичних наук, професора
кафедри
права
та
публічного
адміністрування
Маріупольського
державного
університету
Бориса
Михайловича Свірського.
Покажчик містить 89 бібліографічних описів на наукові
та навчально-методичні публікації Б. М. Свірського,
а також інформацію про його редакційну діяльність. Окрім
цього в покажчик включені відомості про дисертації,
захищені під керівництвом Б. М. Свірського.
В межах розділів використовується хронологічноалфавітний принцип розташування матеріалу.
Знак * в кінці бібліографічного опису означає, що дана
публікація є в фондах бібліотеки МДУ.
Знак *-* в кінці бібліографічного опису означає,
що інформацію для опису надано автором публікації.
В покажчику вміщено допоміжний іменний покажчик.
Бібліографічні
описи
відповідають
вимогам
ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
«Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание.
Общие
требования
и
правила
составления»,
ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила», ДСТУ 3582-2013
«Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень
українською мовою».
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СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА
Свірський Борис Михайлович – кандидат юридичних
наук,
професор
кафедри
права
та
публічного
адміністрування
Маріупольського
державного
університету.
Борис Михайлович Свірський народився 18 листопада
1948 р. в м. Маріуполі.
У 1967 р. закінчив Дніпропетровський технікум
фізичної культури. У 1967–1969 рр. – служба в лавах
Збройних сил СРСР. У 1969–1973 рр. працював тренером
з плавання в плавбасейні «Нептун». З 1973 до 1998 р. –
служба в органах внутрішніх справ. Закінчив Київську
вищу школу МВС СРСР, зараз Національний університет
внутрішніх справ України, факультет правознавства.
В Маріупольському державному університеті працює
з грудня 1998 р. З 1998 до 2003 р. – старший викладач
кафедри права.
З 2003 до 2011 р. – декан економіко-правового
факультету.
З 2016 до червня 2018 р. – виконуючий обов’язки
завідувача кафедри права та публічного адміністрування.
В
2007 р.
в
Інституті
держави
і
права
ім. В. М. Корецького НАН України захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Тема дисертації – «Конституційно-правове положення
грецької національної меншини та її асоціації в Україні».
Дисертаційна робота досліджує конституційне-правове
положення грецької національної меншини, основні етапи
розвитку грецьких національних об’єднань та входження
їх у Федерацію грецьких товариств України.
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В Маріупольському державному університеті викладає
дисципліни: «Кримінальне право: Загальна і Особлива
частина», «Конституційне право зарубіжних країн»,
«Виборче право».
Керує
курсовими,
дипломними,
магістерськими
роботами зі спеціальності «Право», «Публічне управління
і адміністрування. Місцеве самоврядування». За підтримки
Бориса Михайловича підготовлено два здобувача
наукового
ступеню
кандидата
юридичних
наук
за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право;
муніципальне право».
Член наукової ради МДУ, вчений секретар
спеціалізованої вченої ради К 12.093.01 (2011–2015)
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових
учень», 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне
право».
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Свірський Б. М. входить до складу редакційної колегії
серії «Право» Вісника Маріупольського державного
університету.
Творчий
доробок
науковця
нараховує
понад
80 публікацій і включає навчальні посібники та наукові
публікації з проблем конституційного, муніципального
та кримінально-процесуального права.
За роки служби в органах внутрішніх справ
Б. М. Свірський був нагороджений численними відомчими
відзнаками, зокрема: медалями «За безупречную службу»
І, ІІ та ІІІ ступенів, знаком «Відмінник МВС України»,
грамотою міністра МВС України, обласними та міськими
грамотами і подяками.
Науково-педагогічна
відзначена:

діяльність

Б. М. Свірського

 Подякою Міністерства освіти і науки України
за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів
та плідну педагогічну діяльність (2016);
 Листом-подякою Донецької обласної адміністрації
за багаторічну сумлінну плідну працю, високий
професіоналізм,
вагомий
особистий
внесок
у реалізацію державної правової політики (2014 р.);
 Подякою міського голови за особистий внесок
в розповсюдження правових знань (2013 р.);
 Почесною грамотою міської ради за сумлінну плідну
працю, професіоналізм та вагомий внесок у правову
освіту населення м. Маріуполя (2010 р.).
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К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДГУ, 2007. – С. 161–
165.*
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2008
33. Всеобщей декларации прав человека – 60 лет
// Приазовский рабочий. – 2008. – 19 дек. (№ 191). – С. 5. –
Соавт. Е. Годованник.
34. Основні етапи та організаційно-правові основи
утворення асоціації грецької національної меншини
України // Актуальні проблеми науки та освіти : зб.
матеріалів Х підсумкової наук.-практ. конф. викладачів,
м. Маріуполь, 1 лют. 2008 р. / за ред. К. В. Балабанова. –
Маріуполь, 2008. – С. 7–9.*
35. Парламентський контроль в Україні та його основні
організаційно-правові
форми
// Порівняльно-правові
дослідження. – 2008. – № 2. – С. 93–99.
36. Регламент Верховної Ради України – основний
документ який регламентує процесуальну діяльність
парламенту // Актуальні проблеми науки та освіти : зб.
матеріалів Х підсумкової наук.-практ. конф. викладачів,
м. Маріуполь, 1 лют. 2008 р. / за ред. К. В. Балабанова. –
Маріуполь, 2008. – С. 61–63.*
Навчальні та методичні посібники
37. Злочини в сфері службової діяльності : навч.
програма для студентів ОКР «Спеціаліст» спец.
«Правознавство». – Маріуполь : МДГУ, 2008. – 16 с.
38. Кримінальне право : навч. програма для студентів
3 курсу спец. «Правознавство» з урахуванням кредитнотрансферної системи. – Маріуполь : МДГУ, 2008. – 90 с.
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39. Кримінальний процес : навч. програма з курсу для
студентів 3 курсу спец. «Правознавство» з урахуванням
кредитно-трансферної системи. – Маріуполь : МДГУ,
2008. *-*
2009
40. Види заохочувальних кримінально-правових норм
// Сучасний розвиток державотворення та правотворення
в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів
І Всеукр. конф. студ., аспірантів і молодих учених,
м. Маріуполь,
13 берез.
2009 р.
/ за
заг.
ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДГУ, 2009. – С. 81–85.*
41. Загальні засади законодавчого процесу в Україні
// Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів
ХІ підсумкової
наук.-практ.
конф.
викладачів,
м. Маріуполь, 30 січ. 2009 р. / за ред. К. В. Балабанова. –
Маріуполь, 2009. – С. 33–35.*
42. Місце регламенту Верховної Ради України в системі
нормативно-правових актів // Держава і право. Серія :
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – Київ, 2009. –
Вип. 45. – С. 188–194.
2010
43. Джерела доказів у кримінальному судочинстві
та їх класифікація // Актуальні проблеми науки та освіти :
зб. матеріалів ХІІ підсумкової наук.-практ. конф.
викладачів, м. Маріуполь, 5 лют. 2010 р. / за ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2010. – С. 73–75.*
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44. Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу
України // Вісник національної академії прокуратури
України. – 2010. – № 3(19). – С. 31–35.
45. Конституційно-правове положення мови та релігії
до духовних аспектів основ конституційного ладу України
// Держава і право. Серія : Юридичні і політичні науки :
зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 144–150.
46. Становлення Парламенту України як вищого
законодавчого та представницького органу державної
влади // Право і суспільство : зб. наук. пр. – Київ, 2010. –
№ 5. – С. 73–76.
47. Установчий парламентський процес в Україні
// Сучасний розвиток державотворення та правотворення
в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів
ІІ Всеукр. конф. студентів, аспірантів і молодих учених,
м. Маріуполь,
12 берез.
2010 р.
/ за
заг.
ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2010. – С. 28–29. * *
Навчальні та методичні посібники
48. Кримінальний процес України : програма навч.
курсу для студентів спец. «Правознавство» заочної форми
навчання. – Маріуполь : МДУ, 2010. – 154 с.
2011
49. Вплив
міжнародно-правових
стандартів
на
національне
законодавство
щодо
реалізації
конституційного права людини на освіту // Наука та освіта
в сучасному університеті в контексті міжнародного
співробітництва : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.,
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м. Маріуполь, 23–25 трав. 2011 р. / за заг.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2011. – С. 500–502.*

ред.

50. Ідеологічний (політичний) плюралізм як складова
конституційного ладу України // Вісник Маріупольського
державного університету. Серія : Право / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2011. – Вип. 1. – С. 45–50.*
51. Міжнародне та українське законодавство з питань
гендерної рівності // Сучасний розвиток державотворення
та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики :
зб. матеріалів ІІІ Всеукр. конф. студентів, аспірантів
і молодих учених, м. Маріуполь, 11 берез. 2011 р. / за заг.
ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2011. – С. 65–66.*
52. Реалізація гендерних принципів у призначенні та
виконанні кримінальних покарань // Актуальні проблеми
науки та освіти : зб. матеріалів ХІІІ підсумкової наук.практ. конф. викладачів, м. Маріуполь, 4 лют. 2011 р.
/ за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2011. – С. 13.*
Навчальні та методичні посібники
53. Конституційно-правовий статус особи в Україні :
навч. посібник. – Маріуполь : МДУ, 2011. – 96 с.*
2012
54. Генезис культурных прав и свобод человека и
гражданина // Сучасний розвиток державотворення та
правотворення в Україні: проблеми теорії та практики :
зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. студентів,
аспірантів і молодих учених, м. Маріуполь, 16 берез.
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2012 р. / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2012. –
Т. 1. – С. 111–114.*
Навчальні та методичні посібники
55. Злочини в сфері службової діяльності : навч.
програма. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 25 с. – Співавт.
Є. В. Годованик.
56. Кримінальний процес : навч.-метод. посібник для
студентів юридичних вищих навч. закладів. – Маріуполь :
МДУ, 2012. – 181 с. – Співавт. О. Б. Циклаурі.
2013
Визначення принципу поваги до людської гідності
у
кримінально-процесуальних
нормах
// Вісник
Маріупольського державного університету. Серія : Право
/ за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2013. – Вип. 6.
– С. 138–145.*
57.

58. Місце слідчого в системі учасників кримінального
провадження // Сучасний розвиток державотворення
та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики :
зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів,
аспірантів і молодих учених, м. Маріуполь, 15 берез.
2013 р. / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2013. –
С. 403–404.*
59. Поняття і види запобіжних заходів за новим КПК –
2012 року // Актуальні проблеми науки та освіти :
зб. матеріалів ХV підсумкової наук.-практ. конф.
викладачів, м. Маріуполь, 1 лют. 2013 р. / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2013. – С. 33–35.*
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Навчальні та методичні посібники
60. Програма вступних екзаменів для осіб, які
вступають на освітньо-кваліфікаціний рівень «Магістр»
спеціальності 8.03040201 «Правознавство» денної форми
навчання. – Маріуполь, 2013. – 24 с. – Співуклад.:
М. О. Баймуратов,
Ю. О. Волошин,
Л. М. Ніколенко,
Є. М. Черних.
61. Програма фахового вступного іспиту в магістратуру
за спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування». –
Маріуполь, 2013. – 21 с. – Співуклад.: М. О. Баймуратов,
Ю. О. Волошин, Л. М. Ніколенко, Є. М. Черних.
2014
62. Визначення принципу поваги до людської гідності
у
кримінально-процесуальних
нормах
// Сучасний
розвиток державотворення та правотворення в Україні:
проблеми теорії та практики : зб. матеріалів ІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених,
м. Маріуполь, 14 берез. 2014 р. / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2014. – С. 264–266.*
Навчальні та методичні посібники
63. Досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень (поняття, зміст, зразки процесуальних
документів) : навч. посібник. – Маріуполь : МДУ, 2014. –
461 с.*
64. Програма вступних екзаменів для осіб, які
вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми
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навчання. – Маріуполь : МДУ, 2014. – 24 с. – Співуклад.:
М. О. Баймуратов,
Л. М. Ніколенко,
Ю. О. Волошин,
Є. М. Черних.
2015
65. Інноваційна складова викладання навчальної
дисципліни «Кримінальний процес» за КПК України
2012 року в МДУ // Міжнародна діяльність університетів
як фактор інноваційного розвитку вищої школи :
зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. заочн. конф.,
м. Маріуполь, 18 верес. 2015 р. / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2015. – С. 186–188.*
66. Особливості
спеціального
досудового
розслідування кримінальних правопорушень // Сучасний
розвиток державотворення та правотворення в Україні:
проблеми теорії та практики : зб. матеріалів ІV міжнар.
наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених,
м. Маріуполь, 13 берез. 2015 р. / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2015. – С. 236–238.*
Навчальні та методичні посібники
67. Докази
і
доказування
у
кримінальному
провадженні : навч. посібник. – Маріуполь : МДУ, 2015. –
156 с.*
68. Програма вступних екзаменів для осіб, які
вступають на освітньо-кваліфікаціний рівень «Спеціаліст»
спеціальності
7.03040101
«Правознавство»
денної
та заочної форм навчання. – Маріуполь, 2015. – 18 с. –
Співуклад.:
М. О. Баймуратов,
Л. М. Ніколенко,
Є. М. Черних.
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69. Програма фахового вступного іспиту в магістратуру
за спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування». –
Маріуполь, 2015. – 22 с. – Співуклад.: М. О. Баймуратов,
Л. М. Ніколенко, Є. М. Черних.
2016
70. Ґенеза визначення поняття доказів в кримінальнопроцесуальному законодавстві // Сучасний розвиток
державотворення та правотворення в Україні: проблеми
теорії та практики : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ.
конф. студентів, аспірантів і молодих учених,
м. Маріуполь, 11 берез. 2016 р. / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2016. – С. 311–313.*
71. Застосування
конституційних
(соціальних)
принципів у кримінальному провадженні // Вісник
Маріупольського державного університету. Серія : Право
/ за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2016. –
Вип. 12. – С. 72–78.*
72. Конституційно-правовий статус депутатських
фракцій (коаліції) у Верховній Раді України // Europska
tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie l’udskych prav :
zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie,
Bratislava, 6–7 Maj 2016 r. – Bratislava, 2016. – Р. 85–88. *-*
73. Основні напрями (школи) у науці кримінального
права // Актуальні проблеми науки та освіти :
зб. матеріалів XVIIІ підсумкової наук.-практ. конф.
викладачів, м. Маріуполь, 5 лют. 2016 р. / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2016. – С. 26–28. *
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Навчальні та методичні посібники
74. Комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для
спеціальності 6.030402 «Правознавство». – Маріуполь,
2016. – 309 с. – Співавт. О. Б. Циклаурі.
75. Програма
вступних
фахових
випробувань
зі спеціальності 081 Право для абітурієнтів, які вступають
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший
спеціаліст» на ІІ курс. – Маріуполь, 2016. – 22 с. –
Співуклад.: Л. М. Ніколенко, Н. В. Іванюта, С. В. Папаяні.
76. Програма вступного фахового іспиту для осіб,
які вступають на освітній ступень «Магістр» спеціальності
074 «Публічне управління і адміністрування» денної
та заочної форм навчання. – Маріуполь, 2016. – 21 с. –
Співуклад.: Л. М. Ніколенко, Н. В. Іванюта, Є. М. Черних.
2017
77. Деякі питання, щодо визначення поняття
«обвинувачений»
в
кримінальному
провадженні
// Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів
XІХ підсумкової
наук.-практ.
конф.
викладачів,
м. Маріуполь, 3 лют. 2017 р. / за заг. ред. К. В. Балабанова.
– Маріуполь, 2017. – С. 36–37.*
78. Правові засади протидії кіберзагрозам в Україні
// Кібербезпека у системі національної безпеки України:
пріоритетні напрями розвитку: зб. матеріалів наук.
круглого столу, м. Маріуполь, 26 жовт. 2017 р. –
Маріуполь : МДУ, 2017. – С. 11–12.
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79. Процесуальні джерела доказів та їх особливість
// Сучасний розвиток державотворення та правотворення
в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів
VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів
і молодих учених, м. Маріуполь, 10 берез. 2017 р. / за заг.
ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2017. – С. 130–131.*
Навчальні та методичні посібники
80. Кримінальний процес : навч. посібник. –
Маріуполь : МДУ, 2017. – 444 с. – Співавт. О. Б. Циклаурі.
81. Методичні рекомендації та основні вимоги щодо
підготовки та захисту кваліфікаційної роботи, затверджені
на засіданні кафедри права та публічного адміністрування
Маріупольського державного університету. – Маріуполь,
2017. – Співуклад.: М. Л. Шелухін, Г. Є. Тихомирова. *-*
82. Судові та правоохоронні органи України : навч.
посібник. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 270 с. – Співавт.
О. Б. Циклаурі.
2018
83. Вдосконалення кримінально-правового інституту
забезпечення
захисту
інформації
(кібербезпека)
// Кібербезпека у системі національної безпеки України:
пріоритетні напрями розвитку: зб. матеріалів наук.
круглого столу, м. Маріуполь, 26 квіт. 2018 р. –
Маріуполь : МДУ, 2018. – С. 69–71.
84. Додержання
міжнародних
та
національних
стандартів забезпечення прав і свобод людини,
у правоохоронній діяльності // Актуальні питання
забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних
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умовах: поліція та суспільство – стратегії розвитку
і взаємодії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. –
Маріуполь: ПДТУ, 2018. – С. 73–80.*
85. Законодавче регулювання механізму запобігання
кіберзагрозам в Україні // Актуальні проблеми науки
та освіти : зб. матеріалів XХ підсумкової наук.-практ.
конф. викладачів, м. Маріуполь, 2 лют. 2018 р. / за заг. ред.
К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2018. – С. 55–56.*
86. Інтернаціоналізація
вищої
освіти
в
світлі
освітянських законів України // Інтернаціоналізація вищої
освіти України в умовах полікультурного світового
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