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Мудрого з питань діяльності правоохоронних органів, 

актуальних проблем кримінального та кримінально-

процесуального права. - 2018. – Вип. 5. 

 

1. Актуальні питання розвитку державності та правової 

системи в сучасній Україні: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф.,                

м. Запоріжжя, 27-28 жовт. 2017 р. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя, 

2017. – 108 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А784358 Зі змісту: Роль 

органів прокуратури в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації 

правозахисної функції держави / О. Л. Стасюк. – С. 63-66; Проблемні 

питання правового регулювання пенітенціарної пробації в Україні / І. С. 

Алексєєв. – С. 70-74; Верховенство права: окремі кримінально-правові 

аспекти / О. О. Дудоров. – С. 74-77; Порівняльний аналіз злочинів проти 

честі та гідності за кримінальним законодавством Республіки Молдова, 

України та держав ЄС / В. М. Підгородинський. – С. 77-86; Перспективи 

встановлення міжнародної кримінальної відповідальності за тероризм / А. 

С. Кривошликова. – С. 102-105 

2. Баранюк, Н. І. Методики для дослідження організаційної 

культури персоналу правоохоронних органів / Н. І. Баранюк // Актуал. 

проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України. —  Київ, 2017. —  Т. 1, вип. 4: Орг. психологія. Екон. психологія. 

Соц. психологія. —  С. 3-7. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15544-1/47 

Розкрито сутність організаційної культури. Запропоновано комплекс 

методик, які спрямовані на вивчення організаційної культури персоналу 

правоохоронних органів. Перша група методик надає можливість 

діагностувати типи та параметри організаційної культури. Друга група 

методик спрямована на діагностику чинників мезо- та мікрорівня, що 

впливають на розвиток організаційної культури правоохоронних органів. 

Серед чинників мезо- та мікрорівня виділено «внутрішні» (психологічні) та 

«зовнішні» (функціонально-організаційні) чинники. Текст: 

http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i47/3.pdf 

3. Боровик, А. В. Спеціальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини : монографія 

/ Андрій Володимирович Боровик. – Луцьк, 2017. – 248 с.  – 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Б355769 Монографію присвячено 

дослідженню теоретичних та практичних проблем спеціальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. 

Проаналізовано понятійний апарат досліджуваного «заохочувального» 

інституту і його відповідність основним принципам кримінального права та 

міжнародно-правовим стандартам. Зважаючи на зарубіжний досвід, 

http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i47/3.pdf


сформульовано пропозиції з удосконалення чинного кримінального 

законодавства України в частині, яка визначає порядок, умови і підстави 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні 

злочини. Текст: https://zenodo.org/record/836610 

4. Бочек, О. І. Міжнародні стандарти застосування сили та 

вогнепальної зброї поліцією з підтримання правопорядку / О. І. Бочек 

// Наука і правоохорона. - 2017. - № 2. — С. 25-29. Досліджено основні 

принципи застосування сили та вогнепальної зброї та правозахисні 

стандарти правильної поведінки для правоохоронних органів. Текст: 

http://naukaipravoohorona.com/index_html_files/NP-2017-2.pdfpage=25 

5. Братков, С. І. Види поліцейських заходів, що застосовуються 

Національною поліцією України / С. І. Братков // Міжнар. наук. журн. 

«Інтернаука». Серія: Юрид. науки. - 2017. - № 2. — С. 18-21. Зазначено, що 

повноваження Національної поліції України, в тому числі щодо застосування 

різних поліцейських превентивних заходів та заходів примусу, визначені 

Законом України ”Про Національну поліцію”. Зауважено, що 

адміністративний примус застосовується з потрійною метою. Текст: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnjiu_2017_2_5.pdf 

6. Глуховеря, Віталій. Окремі питання подальшого розвитку 

системи МВС України у світлі проведення реформування 

правоохоронної сфери держави / Віталій Глуховеря // Підприємництво, 

господарство і право. - 2017. - № 1. — С. 124-127. Проаналізовано стан 

подальшого розвитку та реформування МВС України. Висвітлено проблемні 

питання, що стосуються реалізації положень Стратегії розвитку органів 

внутрішніх справ України та Концепції першочергових заходів реформування 

системи Міністерства внутрішніх справ. Сформульовано власні погляди на 

їх вирішення. 

7. Горбунова, О. О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

національної поліції України / О. О. Горбунова // Міжнар. наук. журн. 

«Інтернаука». Серія: Юрид. науки. - 2017. - № 1. — С. 24-27. Наголошено, що 

адміністративна юрисдикція Національної поліції України має 

здійснюватися та базуватися на пріоритеті прав людини, удосконаленні 

адміністративно-юрисдикційних методів захисту її прав, свобод та 

законних інтересів. Визначено, що адміністративна юрисдикція 

Національної поліції України — це спеціальний (особливий) спосіб охорони 

суспільних відносин і у той же час спосіб застосування норм 

адміністративного права в системі органів виконавчої влади. Текст: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnjiu_2017_1_7.pdf 

8. Гринь, І. О. Формування антикорупційної системи : 

українська специфіка / І. О. Гринь // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. 

Каразіна. Серія:  Питання політології. — Харків, 2017. — Вип. 32. – С. 62-68. 
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– Шифр зберігання в бібліотеці: Бп2601-32(пит. політ.) Розглянуто таке 

явище як корупція. Проаналізовано взаємодію  державних органів боротьби з 

корупцією, таких як: Національне агенство з питань запобігання корупції 

(НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура (САП), Національне агенство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними внаслідок 

корупційних та інших злочинів, Національна рада з питань антикорупційної 

політики при Президентові України та Державне бюро розслідувань (ДБР). 

Проаналізовано їх повноваження, визначено їх «точки дотику». 

9. Кравчук, Олег. ”Децентралізація” поліції / Олег Кравчук 

// Актуально для подолян (Хмельницький). — 2018. — 15 лют. (№ 7). — С. 1, 

8-9. Подано інформацію про те, що Головне правління національної поліції в 

Хмельницькій області перекладає відповідальність за забезпечення 

правопорядку на новоспечені громади. Указано, що не всі голови об’єднаних 

територіальних громад готові брати на себе відповідальність. Приділено 

увагу досвіду створення першої Поліцейської станції, Центру управління 

кризовими ситуаціями тощо. 

10. Леошко, Олена. Правоохоронці отримали сучасну техніку : 15 

нових автомобілів та пересувний ситуаційний центр поповнили парк 

автотранспорту Нацполіції [Донецької області] / Олена Леошко // Вісті 

Донбасу. — 2018. — 12 квіт. (№ 12). — С. 8. 

11. Лісова, Валентина. Поліцейські кришували борделі і 

користувались послугами повій : ми вже писали про резонансне 

затримання поліцейських управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми / Валентина Лісова // 33-й канал (Вінниця). — 2018. —      

4 квіт. (№ 15). — С. 4. За зібраними матеріалами прокуратурою Вінницької 

області розпочато кримінальне провадження за фактом «сутенерство або 

втягнення особи в заняття проституцією». 

12. Мирний, Микола. Закрита зона : чому Управління 

моніторингу прав людини МВС проти того, щоб громадські активісти 

відвідували підрозділи міністерства / Микола Мирний // День. — 2018. — 

25 квіт. (№ 73). — С. 9. Йдеться про те, що план дій ухваленої президентом 

Нацстратегії з прав людини ”передбачає розробку та ухвалення 

нормативно-правового акта, який має затвердити механізм громадського 

контролю місцевими громадами за діяльністю підрозділів МВС”. Наразі 

Міністерство юстиції вносить зміни у план дій Нацстратегії, аби 

підлаштувати його до сучасних викликів та підвищити рівень виконання 

заходів з боку міністерств та відомств. Однак МВС, користуючись вікном 

можливостей, намагається видалити цей захід із плану дій. Представник 

Управління забезпечення прав людини Костянтин Тарасенко запропонував 

громадськості придумати різні види механізмів громадського контролю. Він 

запропонував обговорити, які з них будуть допустимі в роботі Нацполіції, а 

які — ні. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zakryta-zona 

13. Мороз, О.  Коли складення адмінпротоколу не відповідає 

вимогам закону? : на практиці часто трапляються такі випадки, коли 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zakryta-zona


адміністративні протоколи складає орган, який не вправі це робити. Чому так 

відбувається та що з цим робити … в яких випадках складення 

адміністративного протоколу за несвоєчасне подання е-декларації про 

майновий стан суб’єкта декларування правоохоронними органами не 

відповідає вимогам закону / О. Мороз // Місц. самоврядування. — 2018. —  

№ 4 (квіт.). — С. 47-49. Розглянуто питання щодо повноважень на 

складання адміністративного протоколу за несвоєчасне подання декларації 

про майновий стан суб’єкта декларування, а також, який із 

антикорупційних органів має право на його складання. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/april/issue-4/article-35779.html 

14. Прокопів, Б. Проблема вдосконалення антикорупційного 

законодавства України в контексті впровадження міжнародного досвіду 
/ Богдан Прокопів, Вероніка Бейгер // Актуал. проблеми правознавства : зб. 

наук. пр.  / Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — Вип. 3 (11). – С. 

180-185. - Шифр зберігання у Бібліотеці: Бп15483-3(11) Висвітлено 

проблематику основних аспектів поняття корупції та його основних 

складових. Проаналізовано міжнародний досвід у сфері боротьби з 

корупцією, здійснено порівняльно-правовий аналіз механізмів запобігання та 

боротьби з корупцією України та провідних європейських країн. Надано 

ключові рекомендації щодо вдосконалення законодавства у сфері боротьби з 

корупцією. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/3-2017.pdf 

15. Радченко, Сергій. ”Це незабутні відчуття, коли йдеш, а на 

тебе націлено багато стволів” : психолог-поліцейський із Черкас веде 

перемовини зі злочинцями та самогубцями / Сергій Радченко // Веч. Черкаси. 

— 2018. — 28 лют. (№ 9). — С. 7. Висвітлено особливості роботи 

поліцейського психолога Павла Селянка з Черкаського ГУНП у Черкаській 

області. Подано інформацію про складності та тонкощі у роботі 

поліцейських-психологів. 

16. Салманов, О. В. Процесуальні аспекти оскарження 

результатів проведення обшуку у домоволодінні особи / О. В. Салманов, 

С. С. Терещук // Право і Безпека. - 2017. - № 3. — С. 80-83. Розглянуто 

кримінальне процесуальне законодавство України щодо проведення та 

оскарження такої слідчої (розшукової) дії як обшук. Установлено 

неузгодженості та прогалини з цих питань, наведено окремі пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства. 

17. Сенчихин, Владимир. Как быстро должен бегать 

полицейский, чтобы побороть коррупцию / Владимир Сенчихин // 2000: 

Еженедельник. — 2018. — 27 апр. – 3 мая (№ 17). — С. B7. Подано 

інформацію про зміну вимог для кандидатів на проходження служби в 

поліції. Зазначено, що особлива увага при відборі кандидатів приділяється 

фізичній підготовці. Текст: https://www.2000.ua/v-

nomere/derzhava/resursy/kak-bystro-dolzhen-begat-policeiskii_-chtoby-poborot-

korrupciyu.htm 

18. Серов, Игорь. Бюро финбезопасности вместо налоговой и 

СБУ : детективы за зарплату в 32 тыс. грн. будут искать уклонистов от 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/april/issue-4/article-35779.html
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/3-2017.pdf
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налогов / Игорь Серов // Сегодня. — 2018. — 25 апр. (№ 75). — С. 3. 

Йдеться про наміри створити в Україні чергову правоохоронну службу- 

Національне бюро фінансової безпеки, яке має намір викривати економічних 

злочинців. Відповідний законопроект був визначений президентом як 

невідкладний. Зараз законопроект знаходиться на розгляді профільного 

комітету парламенту. 

19. Серов, Игорь. Ужас на дорогах: как остановить: МВД требует 

повысить штрафы. Эксперты: нужно обновить разметку и добавить копов на 

трассы / Игорь Серов // Сегодня. — 2018. — 20-22 апр. (№ 72). — С. 5. 

Висвітлено інформацію про підготовку та передачу до профільного 

комітету Верховної Ради України спеціального законопроекту, який повинен 

забезпечити правопорядок на дорогах. В свою чергу, в Комітеті Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності запевняють, що не отримували подібного законопроекту. 

20. Скулиш, Є. Д. Актуальні проблеми початку досудового 

розслідування / Є. Д. Скулиш // Наук. вісн. Нац. акад. внутр.  справ. - 2017. - 

№ 1. — С. 215-223. Аргументовано необхідність зміни процесуальної форми 

початку досудового розслідування. 

21. Терещук, С. С. Система негласних слідчих (розшукових) дій 

та процесуальні підстави їх проведення / С. С. Терещук // Право і Безпека. 

- 2017. - № 3. — С. 87-92. Розглянуто кримінальне процесуальне 

законодавство України, що регулює проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Виявлено певні неузгодженості та прогалини, надано 

окремі пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного 

законодавства. 

22. Фірсова, Олена. Навчальна спецоперація зі знешкодження 

озброєних злочинців : співробітники прифронтової поліції провели 

навчальну спецоперацію зі знешкодження озброєних злочинців та звільнення 

заручників. Правоохоронці відпрацювали спеціальні оперативні плани 

”Сирена”, ”Грім” та ”Заручник” в умовах, максимально наближених до 

реальних. Заходи відбулися в рамках всеукраїнських навчань, організованих 

МВС та керівництвом Національної поліції / Олена Фірсова // Вісті Донбасу. 

— 2018. — 19 квіт. (№ 13). — С. 8. 

23. Ющенко, Тетяна. Суд присяжних: від імітації до 

справедливого народного правосуддя / Тетяна Ющенко // Дзеркало тижня. 

— 2018. — 28 квіт. - 11 трав. (№ 16). — С. 2. Проаналізовано здійснення 

правосуддя в Україні через суд присяжних. Висвітлено досвід діяльності 

судів присяжних у низці зарубіжних держав (США, Канада, Швеція, Франція 

та ін.). Текст: https://dt.ua/internal/sud-prisyazhnih-vid-imitaciyi-do-

spravedlivogo-narodnogo-pravosuddya-276531_.html 

24. Ятчук М. С. Професійно-психологічний тренінг формування 

психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-

виконавчої служби України / М. С. Ятчук // Актуал. проблеми психології : 

зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. —  Київ, 

2017. —  Т. 1, вип.4: Орг. психологія. Екон. психологія. Соц. психологія. —  

https://dt.ua/internal/sud-prisyazhnih-vid-imitaciyi-do-spravedlivogo-narodnogo-pravosuddya-276531_.html
https://dt.ua/internal/sud-prisyazhnih-vid-imitaciyi-do-spravedlivogo-narodnogo-pravosuddya-276531_.html


С. 50-54. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15544-1/47 Розглянуто 

питання професійно-психологічного тренінгу з формування психологічної 

компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби 

України. Розкрито теоретичні засади такого тренінгу  та виділено його 

основні напрями: розвиток здатності оцінювати ситуації, прогнозувати,  

вирішувати проблеми, здатності самовладання у складних ситуаціях, 

розвиток психологічної готовності до дій у складних ситуаціях. Вказано 

проблеми, пов’язані з тренінгової роботою в органах та установах 

виконання покарань: розробка тренінгів для працівників Державної 

кримінально-виконавчої служби України, враховуючи особливості їхньої 

професійної діяльності; впровадження тренінгів, що нерідко пов’язано з 

нестачею часу у працівників й пропуском тренінгових занять; спеціальна 

підготовка тренерів-психологів для роботи з працівниками органів та 

установ виконання покарань. Текст: 

http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i47/11.pdf 
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