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1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : 

загальна частина : навч. посіб. / [В. В. Середа та ін. ; за заг. ред. В. В. 

Середи] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2015. — 511 

с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А759552.  

2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : 

особлива частина : навч. посіб. / [В. В. Середа та ін. ; за заг. ред. В. В. 

Середи] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2015. — 582 

с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А759553. У навчальних посібниках 

системно висвітлено діяльність органів внутрішніх справ щодо організації 

та практичного здійснення покладених на них завдань із забезпечення 

особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів, 

охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, надання 

адміністративних послуг та запобігання й припинення правопорушень. У 

посібниках взято до уваги основні ідеї реформування адміністративної 

діяльності ОВС в умовах інтеграції України до Європейського простору. 

3. Адміністративна діяльність органів поліції України : 

підручник / [В. В. Сокуренко та ін.] ; за заг. ред., [передм.] В. В. Сокуренка 

; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : 

ХНУВС, 2017. — 431 с. Шифр зберігання в Бібліотеці :     А785396 

Висвітлено основні положення законодавства України, що регулює 

адміністративну діяльність органів поліції, розкрито зміст і напрями цієї 

діяльності. Висвітлено особливості превентивної роботи поліції, зокрема 

в частині налагодження взаємодії поліції та суспільства. 



Охарактеризовано особливості організації підтримання публічної безпеки 

та порядку, захисту й дотримання прав і свобод людини в діяльності 

поліції, адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, контролю і 

нагляду як основи забезпечення законності в діяльності органів поліції. 

4. Адміністративна діяльність поліції : підручник / [В. В. 

Середа та ін. ; за заг. ред. В. В. Середи] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 

Львів : ЛьвДУВС, 2017. — 775 с. Шифр зберігання в Бібліотеці 

:   А785402 Системно висвітлено діяльність органів і підрозділів 

Національної поліції України щодо організації та практичного здійснення 

покладених на них завдань із забезпечення особистої безпеки громадян, 

захисту їхніх прав і свобод, законних інтересів, охорони публічного 

порядку та безпеки, надання адміністративних послуг та запобігання й 

припинення правопорушень. Враховано основні ідеї реформування 

адміністративної діяльності органів та підрозділів Національної поліції в 

умовах інтеграції України в Європейський простір. 

5. Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ 

України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства за 

2014 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т підгот. фахівців для 

підрозділів слідства ; [упоряд.: О. М. Музичук та ін.] ; за заг. ред. 

С. М. Гусарова. – Харків : ХНУВС : НікаНова, 2015. – 670 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А753129. Збірник містить методичні 

рекомендації, пропозиції і зауваження до проектів нормативно-правових 

актів та наукові роз'яснення окремих положень чинного законодавства, 

розроблені кафедрами факультету підготовки фахівців для підрозділів 

слідства за сприяння наукового та науково-педагогічного складу інших 

структурних підрозділів Харківського національного університету 

внутрішніх справ у 2014 р. Наукові праці,  включені до збірника, 

безпосередньо стосуються питань удосконалення форм та методів 

діяльності слідчих та інших підрозділів ОВС України. 



6. Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у 

сфері протидії кіберзлочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. : м. Харків, 12 листоп. 2014 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. 

справ. – Харків : Права людини, 2014. – 199 с. Шифр зберігання в 

НПБУ: Шифр зберігання в Бібліотеці: А749594. Висвітлено погляди 

науковців та практиків щодо правового, організаційного та кадрового 

забезпечення протидії кіберзлочинності, кримінально-правових, 

процесуальних та криміналістичних аспектів цієї протидії, використання 

інформаційних технологій і технічних засобів, а також міжнародний 

досвід протидії кіберзлочинності. 

7. Актуальні питання забезпечення службово-бойової 

діяльності правоохоронних органів та військових формувань : 

матеріали регіон. круглого столу : (м. Харків, 19 трав. 2017 р.). Вип. 1.        

/ Служба безпеки України,  Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки 

України Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. – 

129 с. Шифр зберігання в Бібліотеці : А777405-1 Зі змісту:  Протидія 

гібридній війні як запорука розвитку сектору безпеки і оборони України / 

С. В. Білецький, Ю. В. Приходько. – С. 14-16; Актуальні питання тактико-

спеціальної підготовки спецпідрозділів правоохоронних органів та силових 

структур України / В. А. Вісловух. – С. 22-24; Основні способи  ведення 

бойових дій в неконтрольованій зоні внутрішнього збройного конфлікту / 

О. А. Гарбузов, К. А. Абрамов. – С. 27-29; Удосконалення методики 

підготовки правоохоронних підрозділів до виконання спеціальних операцій / 

С. В. Герасимов, Є. С. Рощупкін, С. В. Кукобко. – С. 87-89; Ефективність 

функціонування матеріально-технічного забезпечення в діяльності 

правоохоронних органів як складової їх безпечної діяльності / К. В. 

Чепелик. –  С. 125-127; Актуальні питання щодо наукового забезпечення 

службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку / А. Д. 

Штирхунова. – С. 127-129. 



8. Актуальні питання реформування правової системи : зб. 

матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф. , м. Луцьк, 16–17 черв. 2017 р. / 

Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 

Луцьк, 2017. — 251 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: В73176 Зі змісту: 

Основні принципи діяльності Національної поліції України / Ю. О. Фідря. – 

С. 233-235; Про деякі проблемні питання діяльності Національної поліції 

України / І. С. Яковець, І. Василюк. – С. 239-241. 

9. 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. 

10. Актуальні питання удосконалення діяльності органів 

внутрішніх справ України : за матеріалами XI Міжнар. спеціаліз. 

виставки ”Зброя та безпека – 2014” та XIX Міжнар. виставки індустрії 

безпеки ”Безпека – 2014” / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; 

[упоряд.:  М. Г. Вербенський та ін. ; за заг. ред. М. Г. Вербенського]. — 

Київ : ДНДІ МВС України, 2014. — 295 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: В70325.  

11. Андрійченко Н. Підзвітність і підконтрольність Служби 

безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України 

/ Надія Сергіївна Андрійченко, Олег Миколайович Рєзнік // Прав. 

горизонти. - 2017. - Вип. 5. — С. 41-46. Акцентовано увагу на тому, що 

якісний контроль за діяльністю Служби безпеки України можливий лише 

за умови балансу між всіма видами існуючого на сьогодні контролю за 

виконанням Службою безпеки України своїх завдань та функцій, зокрема 

мова йде про усунення звітування Голови Служби безпеки України лише 

вищим посадовим особам держави. Висвітлено досвід зарубіжних держав 



у питанні контролю та звітності спецслужб. Розкрито специфіку такого 

контролю в Австралії, Аргентині, Бельгії, Великобританії, Голландії, 

Канаді, Німеччині, Норвегії, США. На підставі цього зроблено ряд 

важливих висновків, які загалом мають підвищити якість контролю за 

діяльністю Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової 

системи держави та її звітності за результатами такої діяльності, а 

відповідно підвищити довіру громадян до цієї спецслужби. 

12. Андрусишин Р. М. Теоретичні засади оцінки діяльності 

поліції / Р. М. Андрусишин // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. 

Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. – С. 69-175. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Висвітлено механізм оцінювання діяльності 

Національної поліції, який є необхідною передумовою ефективного 

управління поліцією і на державному, і на місцевому рівнях. Наголошено, 

що без формування критеріїв та індикаторів оцінки роботи  поліції 

неможливі підготовка інформативного звіту про поліцейську діяльність, 

інформування громадськості про стан правопорядку, заходи, які 

вживаються щодо запобігання правопорушенням. 

13. Антитерористична операція. Мобілізація. Соціальні 

гарантії учасникам АТО : практ. посіб. / [упоряд.: А. В. Григоренко, Л. С. 

Григоренко]. — Київ : Центр учб. літ., 2015. — 167 с. : табл. Шифр 

зберігання  в Бібліотеці: Б355375 Подано нормативні документи за 

темами: правові підстави проведення АТО; правові основи мобілізації в 

Уураїні; порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які брали 

безпосередню участь в АТО та в забезпеченні її проведення; соціальні 

гарантії учасникам АТО; відповідальність за порушення законодавства 

про військовий обов’язок та військову службу; тимчасові заходи на період 

проведення АТО; соціальні виплати та допомога особам, переміщеним з 

району проведення АТО; здійснення правосуддя та кримінального 

провадження у зв’язку з проведенням АТО.  



14. Бабін Б. Стандарти Ради Європи стосовно охорони прав 

внутрішньо переміщених осіб / Б. В. Бабін // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції ”Концепція розвитку правової держави в 

Україні”,  м. Київ, 13–14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : 

Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 165-168. —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А785198. Розглянуто роль 

правоохоронних органів у сфері захисту прав, забезпечення статусу 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і реалізації відповідних інтересів 

держави та суспільства, яке виникло у правовому житті України після 

початку міждержавного конфлікту в Криму та на Сході країни. 

Зазначено, що незважаючи на наявність сформованого (станом на 

початок ХХІ ст.) відповідного міжнародного правового інституту ВПО, 

що серед іншого має відображення на рівні актів ООН та права Ради 

Європи й у практиці ЄСПЛ, – не тільки національне законодавство 

України, але й вітчизняна правова наука та освіта практично не 

приділяли уваги цій проблематиці до 2014 р. Зосереджено увагу на кроках 

розвитку національної правничої доктрини стосовно ВПО. Розглянуто 

міжнародні правові акти, що регулюють сферу, пов’язану із ВПО. 

Констатовано неналежний рівень імплементації духу та букви 

міжнародних стандартів з прав ВПО в національному законодавстві, 

зокрема щодо компетенції правоохоронних органів та процесуальних 

відносин. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

15. Баганець О. Злочинність в Україні: статистичні 

маніпуляції правоохоронців : аналіз стану злочинності, її структури і 

динаміки на території країни за 2017 рік (у порівнянні зі статистичними 

даними за 2009, 2010, 2013—2016 роки) : (ч. 1) / Олексій Баганець // Юрид. 

вісн. України. — 2018. — 4-17 трав. (№ 18/19). — С. 8-9. Запропоновано 

проаналізувати статистичні дані щодо злочинності в нашій державі, 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


розробити скоординовані заходи з покращання криміногенної ситуації в 

цілому та по окремих регіонах, щорічно обговорювати результати на 

спільних координаційних нарадах із залученням керівництва держави, 

інших представників влади, як центральних, так і місцевих, ЗМІ і 

громадськості. Текст: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-

v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-

zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-

porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/ 

16. Баганець О. Стан злочинності в Україні : за окремими 

резонансними видами кримінальних правопорушень протягом 2017 року (у 

порівнянні з 2009, 2010, 2013, 2016 роками) : (ч. 2) / Олексій Баганець // 

Юрид. вісн. України. — 2018. — 18-24 трав. (№ 20). — С. 6-7. Розглянуто 

кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи, власності, 

безпеки руху та експлуатації транспорту, у сфері господарської 

діяльності, обігу наркотичних засобів, службовій діяльності і діяльності, 

пов’язаній з наданням публічних послуг, а також правопорушення, 

пов’язані з перешкоджанням законній діяльності журналістів. 

17. Бантишев О. Кримінальна відповідальність за злочини 

проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) / 

О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. – 

214 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б346328 Проаналізовано 

дослідження і практику кримінально-правової протидії злочинам проти 

основ національної безпеки України, запропоновано шляхи удосконалення 

кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за ці 

злочини. 

18. Баранов О. Фінансування тероризму як загроза 

національній безпеці / О. П. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. - 

2018. - № 9. — С. 108-112. Висвітлено питання фінансування тероризму 

як загрози національній безпеці країни. Розглянуто міжнародну 

нормативно-правову базу щодо протидії тероризму та вітчизняне 

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/zlochynnist-v-ukrayini-statystychni-manipulyatsiyi-pravoohorontsiv-analiz-stanu-zlochynnosti-yiyi-struktury-i-dynamiky-na-terytoriyi-krayiny-za-2017-rik-u-porivnyanni-zi-statystychnymy-danymy-za-2009/


законодавство з протидії тероризму та його фінансуванню. 

Проаналізовано визначення понять ”тероризм” та ”фінансування 

тероризму”, які наведено у Законах України. Розкрито об’єктивні та 

суб’єктивні сторони  тероризму як протиправного діяння. Наведено 

авторську позицію щодо формування системи захисту національної 

безпеки країни від терористичних загроз та фінансування тероризму. 

Текст: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2018/22.pdf 

19. Барановський О. В. Нормативно-правове забезпечення 

створення, організації та діяльності міліції суверенної України 

(історико-правові аспекти) / О. В. Барановський // Прав. часопис Донбасу 

: зб. наук. пр. / Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг; Маріуполь, 2017. - № 3/4 

(61). – С. 51-60. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-3-4(61) 

Висвітлено історико-правові аспекти діяльності органів державної влади 

та управління, Міністерства внутрішніх справ України щодо формування 

нормативно-правової бази створення, організації та функціонування 

органів міліції в умовах становлення та розбудови незалежної держави. 

Охарактеризовано процес формування законодавчої бази органів міліції в 

контексті державотворчих процесів становлення незалежної держави. 

Проаналізовано організаційно-управлінську діяльність МВС України щодо 

створення нормативно-правової бази діяльності системи органів 

внутрішніх справ за основними напрямками оперативно-службової 

діяльності. 

20. Бевзенко В. М. Публічне майно як засіб здійснення 

повноважень поліції / В. М. Бевзенко, І. В. Паламарчук ; за заг. ред. В. М. 

Бевзенка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Дакор, 2018. — 182 с. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: А784401 Визначено особливості 

правового регулювання використання та застосування поліцією та 

поліцейськими безпосередньо публічного майна як засобів з метою 

виконання покладених на них повноважень. Наведено основні 

характеристики публічного майна, його поняття, ознаки, критерії 

http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2018/22.pdf


класифікації та види, що містяться в юридичній літературі, а також 

пропозиції щодо їх удосконалення. Розкрито адміністративно-правовий 

статус Національної поліції України та поліцейського безпосередньо у 

порівнянні зі статусом ліквідованої міліції та її працівників, а також 

сформульовано зміст та особливості відповідальності поліції за 

використання публічного майна. 

21. Бегма В. М. Суверенне право України на захист та активну 

оборону: уроки та пріоритети / В. М. Бегма, Ф. В. Саганюк, М. М. Лобко 

// Стратег. пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб.  /  Нац. ін-т стратег. дослідж. 

– Київ, 2017. - № 3(44). – С. 36-42. – Шифр зберігання  

в Бібліотеці: Бп16684-3(4) Розглянуто проблеми посилення протидії 

України російській агресії, що вимагає належного захисту й активної 

оборони нашої країни та залишається найбільш актуальним питанням 

сьогодення. Проаналізовано зазначені проблеми та причини, що їх 

викликають, здійснено пошуки можливих шляхів і механізмів подолання 

цих проблем для підвищення ефективного захисту та оборони держави, 

покращання готовності всіх складових сил оборони до відбиття збройної 

агресії РФ. Текст: 

http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2017/prioritety_druk.pdf 

22. Беззубов Д. Суспільна безпека (організаційно-правові 

засади забезпечення) / Д. О. Беззубов. – К. : Леся, 2013. – 451 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А738601 Досліджено проблеми організаційно-

правового забезпечення суспільної безпеки. В рамках історичних засад 

проаналізовано категорію суспільної безпеки як в Україні, так і за 

кордоном. Розглянуто теоретичні засади суспільної безпеки як категорії 

адміністративного права, визначено основні теоретичні основи суспільної 

безпеки в адміністративному праві з виокремленням сфер забезпечення 

суспільної безпеки. Проаналізовано діяльність органів виконавчої влади 

щодо забезпечення суспільної безпеки, при цьому особливу увагу приділено 

контролю за законністю діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2017/prioritety_druk.pdf


самоврядування у питаннях забезпечення суспільної безпеки. 

Сформульовано авторські концепції підвищення рівня суспільної безпеки як 

головної умови безпечного та сталого розвитку суспільства, визначено 

основні шляхи вдосконалення діяльності суб'єктів забезпечення суспільної 

безпеки та гармонізації адміністративно-правового регулювання 

забезпечення суспільної безпеки. 

23. Біліченко В. Діяльність національної поліції України в 

умовах проведення антитерористичної операції / В. В. Біліченко // 

Теорія і практика сучасної науки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.,  

(м. Чернівці, 24–25 листоп. 2017 р.) : [у 2 ч.].     Ч. 2. — Чернівці; Херсон: 

Гельветика, 2017. — С. 27-29. — Шифр зберігання в Бібліотеці: А786160-

2. Розглянуто особливості діяльності Національної поліції України в 

умовах антитерористичної операції як одного із суб’єктів у боротьбі з 

тероризмом. Зазначено, що надання необхідних сил та засобів 

виражається у залученні особового складу органів Національної поліції до 

патрулювання, виставлення чергувань на блокпостах та інших об’єктах, 

що мають особливе стратегічне значення. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/soc/archive/546/ 

24. Богданович В. Методичний підхід до визначення 

необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу 

протидії загрозам на виконавчому рівні / В. Ю. Богданович, А. М. 

Прима // Наука і техніка Повітр. сил Збройн. сил України. - 2017. - № 2. - 

С. 162-166. Запропоновано методичний підхід до визначення 

нейтралізаційних заходів військових та невійськових складових, що 

залучаються до сумісної нейтралізації загроз воєнній безпеці держави 

шляхом інтеграції їх можливостей в умовах ресурсних обмежень, що дає 

змогу усувати або нейтралізовувати виявлені (прогнозовані) загрози 

воєнного та гібридного характеру і таким чином більш раціонально 

використовувати наявні у держави воєнні і невоєнні (гібридні) 

інструменти забезпечення її воєнної безпеки. 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/soc/archive/546/


25. Бойко І. Убивча ”допомога” : Путін продовжуватиме 

підтримувати самопроголошені ”республіки” / Іван Бойко // Україна 

молода. — 2018. — 8-9 черв. (№ 61). — С. 2. Йдеться про те, що 

найближчим часом Україна має шанси повернути окуповану територію 

Донецької та Луганської областей за допомогою не військової, а 

”поліцейської операції”, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 

ході ”круглого столу” на IX Національному експертному форумі. За його 

словами, ”ми маємо надію і шанси на те, що путінський режим буде 

змушений поступитися міжнародному тиску (механізму санкцій), і ми 

повернемо свої окуповані території”. Також міністр МВС виступив за 

прийняття законів про колаборантів і про амністію до початку 

деокупації Донбасу. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3319/2006/123709/ 

26. Бойко-Бузиль Ю. Ю. Готовність керівної ланки органів і 

підрозділів МВС України до саморозвитку / Ю. Ю. Бойко-Бузиль // 

Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія: Психол. науки 

: зб. наук. пр. – Київ, 2017. –– Вип. 6(51). – С. 39-46. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп 16339-6(51) Розкрито зміст та методику емпіричного 

дослідження готовності до саморозвитку на прикладі співробітників 

органів і підрозділів МВС України. Доведено важливість та доцільність 

корекції та формування готовності до саморозвитку в системі 

професійного та особистісного становлення керівної ланки органів і 

підрозділів МВС України. 

27. Бондаренко В.В. Службова підготовка як складова системи 

професійного навчання працівників Національної поліції України / В 

.В. Бондаренко // Наук. часопис Нац. пед.. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. 

Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури. (Фіз. культура і спорт): зб. 

наук. пр.  – Київ, 2017. – Вип.7 (89)17. – С. 4-8. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп 17119-7 (89) Проаналізовано керівні документи, що 

регламентують специфіку професійного навчання працівників 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3319/2006/123709/


Національної поліції України. Висвітлено особливості системи службової 

підготовки поліцейських. Зазначено, що основними напрямами підвищення 

ефективності службової підготовки є оновлення матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів поліції, спонукання працівників до самостійного 

навчання, посилення контролю та відповідальності працівників за рівень 

власної службової підготовленості. 

28. Боротьба з організованою злочинністю: актуальні 

проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування 

правоохоронних органів : міжвідом. наук.-практ. семінар (Київ, 10 черв. 

2016 р.) : зб. матеріалів / Міжвідом. н.-д. центр з проблем боротьби з орг. 

злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. — Київ, 2016. — 

137 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:      А768447 У виступах учасників 

семінару висвітлено актуальні проблеми протидії проявам організованої 

злочинності в умовах реформування правоохоронних органів. Зокрема, 

розглянуто організаційно-правові засади діяльності суб'єктів боротьби з 

організованою злочинністю, методологічні засади оцінювання 

криміногенної ситуації в умовах реформування правоохоронних органів, 

імплементації зарубіжного досвіду боротьби з організованою 

злочинністю, формування напрямів удосконалення вітчизняного 

законодавства щодо посилення кримінальної відповідальності учасників 

організованих злочинних формувань, запобігання проявам 

транснаціональної організованої злочинності. 

29. Бортун М. Сутність координаційної діяльності прокурора: 

з урахуванням криміногенної ситуації в Україні актуальним стає питання 

ефективності роботи правоохоронних органів в контексті протидії 

злочинності й забезпечення при цьому прав і свобод людини та виконання 

основних завдань кримінального судочинства. Особливістю спільної 

діяльності правоохоронних органів по протидії злочинності є узгодженість 

дій та збалансованість функцій. У контексті цієї проблеми важливою є 

координаційна діяльність прокурора, передбачена ст. 25 Закону України 



”Про прокуратуру” / Микола Бортун // Юрид. вісн. України. — 2018. — 13 

– 19 квіт. (№ 15). — С. 12-13. 

30. 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=UJR

N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnjiu_2017_2_5.

pdf 

31. Брездень В. І. Реформування правоохоронних органів: 

проблеми та перспективи розвитку / В. І. Брездень // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид.  — Львів, 2015. — Вип. 4. – С. 124-

129. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2015). 

32. Броневицька О. Чи можливо притягнути винних осіб до 

кримінальної відповідальності за злочин агресії проти України? / О. 

М. Броневицька // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. 

– Львів, 2017. – Вип. 4. – С. 270-279. - Шифр зберігання в Бібліотеці 

Бп16504-4(2017) Розглянуто питання процесуальної можливості та 

необхідності притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб за 

злочин агресії проти України. З огляду на це, наведено різні види 

юрисдикцій міжнародних судових установ, а також з’ясовано, чи 

поширюються такі види юрисдикцій на збройний конфлікт, що триває на 

Сході України. Досліджено питання про можливість притягнення до 

відповідальності за злочин агресії Міжнародним кримінальним судом. 

33. Буяджи С. Тенденції розвитку правового регулювання 

боротьби з кіберзлочинністю в Україні / С. А. Буяджи // Вісн. Чернівец. 

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
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
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
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


фак-ту Нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. – Чернівці, 2017. –     

№ 2. – С. 21–32. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-2(2017). 

Охарактеризовано зміст і значення тенденцій розвитку правового 

регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Зроблено висновок, 

що сьогодні Україною ведеться активна діяльність щодо покращання 

ситуації з кібербезпекою. Зазанчено, що вітчизняне законодавство все ще 

перебуває на недостатньому рівні для вирішення поточних проблем, а 

співробітництво з іншими державами у цьому напрямі потребує 

активізації. 

34. В сфере военной юстиции планируют создать орган по 

принципу действующего НАБУ // Юрид. практика. — 2018. —  

19 июня (№ 25/26). — С. 29. Подано інформацію, що проект Закону         

№ 8387 ”Про державне бюро військової юстиції” (ГБВЮ) від 21 травня 

2018 року передбачає формування нового правоохоронного органу 

спеціального призначення. Вказано, що особовий склад ГБВЮ планується 

залучити до практичного розслідування подій 2014–2018 р. на Сході 

України. 

35. В Україні з’явилася Поліцейська академія : для 

поліпшення підготовки співробітників патрульної поліції МВС 

створило Поліцейську академію // Юрид. вісн. України. - 2018. – 2–8 

лют. (№ 5). - С. 3. Зазначено, що всі офіцери, які керують академією, 

мають досвід участі в бойових діях. 

36. Варенья Н. М. Організаційно-правові основи забезпечення 

техногенної безпеки в умовах збільшення терористичної загрози / 

В. І. Варенья // Наук. вісн.публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ 

публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 270–274. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп18046-2(2017). Приділено увагу питанням аналізу та 

прогнозування загроз терористичного характеру. Досліджено правові та 

організаційні проблеми забезпечення техногенної безпеки і захисту 

об’єктів стратегічного забезпечення держави за умов терористичної 

http://stt.nplu.org/journal.php?id=744065#1
http://stt.nplu.org/journal.php?id=744065#1


загрози. Охарактеризовано сутність моніторингу терористичних загроз 

як одного зі способів забезпечення техногенної безпеки. Визначено загрози 

у сфері техногенної безпеки на території України та Європи. Досліджено 

організаційно-правові основи забезпечення техногенної безпеки за умов 

збільшення терористичної загрози. Текст:  

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/53.pdf 

37. Васильчук Є. Російський екстремізм в Україні / Є. 

Васильчук. — Черкаси : Вовчок, 2015. — 118, [1] с. У монографії розкрито 

ідейно-політичну сутність, особливості розгортання діяльності та 

політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку 

російських екстремістських об'єднань. Проаналізовано тенденції 

деструктивної діяльності суб'єктів російського екстремізму на території 

України.  

38. Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична 

та кримінологічна характеристика / [Н. С. Антоненко-Куличенко  та ін. ; 

за заг. ред. В. М. Стратонова, Є. Л. Стрельцова] ; М-во освіти і науки 

України, Херсон. держ. ун-т. — Херсон : Гельветика, 2015. — 339 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А756524. У монографії, з урахуванням положень 

Національної безпеки України, воєнної стратегії та безпеки (їх правового 

визначення), надано комплексну характеристику військових злочинів. 

39. Вінцук В. В. Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї 

оперативними підрозділами Національної поліції України / В. В. 

Вінцук, В. Ю. Цебинога // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 73-76. 

Проаналізовано сучасний стан незаконного обігу вогнепальної зброї в 

Україні. Визначено ключові питання, мету та завдання діяльності з 

протидії оперативними підрозділами Національної поліції України 

незаконному обігу зброї. Охарактеризовано основні проблеми, з якими 

стикаються працівники оперативних підрозділів під час отримання 

оперативно-розшукової інформації та проведення оперативно-розшукових 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/53.pdf


заходів щодо зхапобігання незаконному обігу зброї. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33716 

40. Власенко Д. В. Сучасні проблеми реформування 

Національної поліції України / Д. В. Власенко // Приват. та публіч. 

право. - 2017. - № 3. — С. 148-152. Розглянуто сучасні проблеми 

реформування правоохоронних органів в Україні. 

41. Власюк В. ”Обов’язок захистити” в міжнародному праві: 

досвід України та Грузії / В. В. Власюк ; Нац. акад. прокуратури України. 

— Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. — 113 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А783448 Розглянуто сучасну концепцію 

«обов’язок захистити» в міжнародному праві, а також проблему 

зловживання її положеннями на прикладі подій в Україні та Грузії. 

Праналізовано правомірність застосування сили в межах зазначеної 

концепції. Зазначено, що збройна агресія Російської Федерації проти 

України, що мала наслідком анексію Криму в 2014 році та триваючий 

збройний конфлікт на Донбасі, подавалася Москвою, зокрема, як операція 

з порятунку «співвітчизників». 

42. Войціховський А. В. Тенденції створення регіональних 

міжнародних правоохоронних організацій у сучасних умовах / 

Войціховський А. В. // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. — 

Ужгород, 2014. — Вип. 28, т. 3. – С. 166-170. -  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-28/3. 

43. Вус Р. В основу підготовки військ покладено міжвидовий 

принцип : під час навчань відпрацьовується спільне застосування в 

бойових умовах підрозділів сухопутної, повітряної, морської компонент, 

інших військових формувань та правоохоронних органів / Роман Вус // 

Нар. армія. — 2018. — 12 квіт. (№ 15). — С. 12-13. Подано коментар 

начальника управління бойової підготовки Головного управління 

підготовки Збройних Сил України Олексія Тарана, в якому наголошено, 

зокрема, що на сьогоднішній день підготовку військ здійснюють з 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33716


обов’язковим урахуванням досвіду бойових дій, набутого під час 

проведення АТО. 

44. Гай-Нижник П. Основні засади стратегії деокупації та 

реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи 

до проблеми й напрямки розв’зання / Павло Гай-Нижник. — Київ : МП 

Леся, 2017. — 103 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці : А784414.  

Проаналізовано основні засади вироблення Стратегії деокупації та 

реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України. Вказано на 

наріжні проблеми витоків і подолання проросійської ідентичності на 

Кримському півострові на сучасному етапі та шляхи оптимізації системи 

державного управління й безпеки держави Україна. Текст: http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/doc/2017book-basic-principles.php 

45. Гладкова Є. Феномен кримінальної політики протидії 

наркозлочинності / Є. О. Гладкова // Наук. вісн. публіч. та приват. права : 

зб. наук. пр. — Київ, 2017. — Вип. 4. — С. 211-215. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп18046-4(2017) Розглянуто поняття кримінальної політики 

як діяльності держави щодо регулювання суспільних відносин, що 

складаються у сфері охорони найбільш значущих інтересів громадян і 

держави. Акцентовано увагу на кримінальній політиці у сфері протидії 

наркозлочинності.  Текст: http://nvppp.in.ua/vip/2017/4/vip4_2017.pdf 

46. Глуховеря В. 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 з реформування системи Міністерства внутрішніх справ.  

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2017book-basic-principles.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2017book-basic-principles.php
http://nvppp.in.ua/vip/2017/4/vip4_2017.pdf


47. Головкін О. Колабораціонізм в Україні: дискусійні аспекти 

/ О. В. Головкін, І. Р. Сказко // Держава і право. Серія: Юрид. науки : зб. 

наук. пр.  / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,. — 

Київ,  2017. — Вип. 78. — С. 235-247 . — Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14476-78 (юрид.науки) Досліджено питання  кримінально-правової 

відповідальності громадян України за добровільну співпрацю з 

окупантами. Наведено окремі законодавчі акти України, у тому числі – 

статті Кримінального кодексу України, що регламентують це питання. 

Розглянуто законодавство європейських країн, міжнародну нормотворчу 

практику стосовно відповідальності за співпрацю з окупантами. Текст: 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-78-

_2017_.pdf 

48. Гончар А. Г. Місце і роль фінансування і матеріально-

технічного забезпечення національної поліції України в системі 

функцій державного управління / А. Г. Гончар // Наук. вісн. публіч. і 

приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 

63–67. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп18046-3(2017) Обґрунтовано 

питання фінансового забезпечення для сукупності комплексу забезпечення 

безпеки діяльності, яку здійснюють поліцейські в межах своїх 

повноважень. Указано наявні та запропоновано нові альтернативні 

джерела фінансування органів поліції. Визначено шляхи удосконалення 

нормативно-правових і фінансових умов матеріально-технічного 

забезпечення поліції. Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/15.pdf 

49. Гончар А. Г. Принципи та стадії фінансування і 

матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України / 

А. Г. Гончар // Наук. вісн.  Нац.  акад.  внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 

265-276. Визначено принципи державного управління підрозділами 

Національної поліції України у сфері їх матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення. Класифіковано принципи фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності цього органу. Розглянуто 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-78-_2017_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-78-_2017_.pdf
http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/15.pdf


стадії фінансування та матеріально-технічного забезпечення 

Національної поліції України. Текст: 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-3.pdf 

50. Гончаренко Г. А. Визначення та надання статусу учасника 

бойових дій співробітникам Служби безпеки України, які брали участь 

в антитерористичній операції: особливості адміністративно-правового 

врегулювання / Г. А. Гончаренко // Прикарпат. юрид. вісн.: зб. наук. пр. / 

Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4(19). – С. 

48-53. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-4(19)  На підставі норм 

чинного законодавства України і практики його застосування 

проаналізовано проблемні питання адміністративно-правового 

врегулювання визначення та надання статусу учасника бойових дій 

співробітникам Служби безпеки України (СБУ), які брали участь в 

антитерористичній операції (АТО) на Сході України, а також 

запропоновано напрями його подальшого вдосконалення. Досліджено 

правову природу набуття статусу учасника бойових дій різними 

категоріями співробітників СБУ. Встановлено особливості визначення та 

застосування поняття ”період проведення АТО”. Розкрито завдання, 

повноваження та склад Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій у СБУ, положення про яку було затверджене 

наказом Центрального управління СБУ від 3 жовтня 2014 р.   Текст:  

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2017/12.pdf 

51. Горбатюк С. Є. Роль організації з безпеки і співробітництва 

в Європі у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки / С. Є. 

Горбатюк // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. / Львів. регіон. ін-т 

держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2017. 

—  Вип. 2 (51). – С. 86-94. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16157-

2(51) Розглянуто ключові документи ОБСЄ, які утворюють міжнародно-

правовий механізм регулювання відносин у сфері забезпечення 

соціогуманітарної безпеки. Враховуючи специфіку сучасних викликів і 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-3.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v4_2017/12.pdf


загроз соціогуманітарному розвитку, визначено основні проблемні 

аспекти діяльності організації та запропоновано шляхи їх подолання. 

Текст: (Зміст) http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/zmist.html 

52. Горбач Д. О. Досвід організації діяльності військових 

формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх 

використання в Україні / Д. О. Горбач // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. 

справ : зб. наук. пр.  — Харків, 2015. — № 4 (67). – С. 25-34. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп14511-4(67). 

53. Горбачова О. В. Психологічні аспекти забезпечення 

публічної безпеки і порядку Національною поліцією України / О. В. 

Горбачова // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 181-187. Окреслено 

проблемні питання змістового наповнення концепту «публічна безпека і 

порядок», визначено його складові, фактори впливу й форми реалізації. 

Розкрито ключові психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і 

порядку, зокрема Національною поліцією України як провідним суб’єктом 

такої діяльності. Акцентовано на двох напрямах досліджень у цій сфері: 

психологія безпеки у системі ”людина – середовище існування” та 

психологія суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33740 

54. 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. в той же час, спосіб застосування норм 

адміністративного права в системі органів виконавчої влади. Текст: 

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

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/zmist.html
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33740
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


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

N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnjiu_2017_1_7.

pdf 

55. Градецький А. В. Правові гарантії захисту співробітників 

правоохоронних органів / А. В. Градецький // Держава та регіони. Серія: 

Право. — 2017. — № 1. — С. 101-105. Розглянуто недоліки законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, проаналізовано структуру 

нормативно-правової бази, наголошено на необхідності прийняття 

додаткових кримінально-правових заходів щодо захисту співробітників 

правоохоронних органів. 

56. Гриценко В. Адміністративно-правові засади оптимізації 

правоохоронної системи України / В. Г. Гриценко ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. – Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2014. – 427 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А754146. Монографію присвячено комплексному 

дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем 

адміністративно-правових засад оптимізації правоохоронної системи 

України. Здійснено загальнотеоретичний аналіз правоохоронної системи в 

Україні, проаналізовано історичний генезис становлення та розвитку 

правоохоронної системи в Україні, охарактеризовано сучасний стан та 

перспективи вдосконалення, вивчено зарубіжний досвід функціонування 

правоохоронних органів та вказано  шляхи його запозичення. 

57. Гриценко В. Г. Система правоохоронних органів: аспект 

удосконалення / Гриценко В. Г. // Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції ”Законодавство України: недоліки, проблеми 

систематизації та перспективи розвитку” : [м. Херсон], 13–14 лют. 2015 р. 

— Херсон, 2015. — С. 75-78. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А754151. 

58. Гриценко В. Напрями вдосконалення взаємодії та 

координації правоохоронних органів як головних cуб’єктів 

правоохоронної системи / В. Г. Гриценко // Наук. вісн. публіч. та приват. 

права : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — Вип. 4. — С. 97-103 . — 

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
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
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


Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18046-4(2017). Розглянуто напрями 

удосконалення взаємодії та координації правоохоронних органів України 

як головних суб’єктів правоохоронної системи. Проаналізовано й 

визначено основні шляхи вдосконалення нормативно-правового 

регулювання взаємодії та координації правоохоронних органів, 

запропоновано конкретні шляхи вдосконалення взаємодії, інформування, 

координації правоохоронних органів, а також визначення критеріїв 

оцінювання їх діяльності. Текст: http://nvppp.in.ua/vip/2017/4/vip4_2017.pdf 

59. Гриценко В. Проблеми формування та функціонування 

правоохоронної системи України / Володимир Гриценко // Наук.  зап. 

Серія: Право / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. –– 

Кропивницький, 2017. – Вип. 2. – С. 4-7. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп18146-2  Досліджено найбільш актуальні наукові підходи 

щодо визначення правоохоронної системи України, наведено їх переваги 

та недоліки. Проаналізовано ознаки, за якими правоохоронна система 

відрізняється від інших систем державної влади. Текст: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S2

1REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S

21P03=FILA=&2_S21STR=snslnnp_2017_2_3 

60. Громадськість та органи правопорядку: контроль, 

моніторинг, співпраця : практ. посіб. / О. Банчук та ін. ; за ред. О. 

Банчука ; Центр політ.-прав. реформ. - Київ : Москаленко О. М., 2017. –   

76 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А776690 Висвітлено питання 

контролю громадськості за діяльністю органів правопорядку. 

Акцентовано увагу на повноваженнях поліцейських комісій, пріоритетах 

поліцейської діяльності та контролю  за їх виконанням. Виокремлено 

питання соціологічного оцінювання рівня довіри населення до поліції.  

Значну увагу приділено громадському моніторингу за діяльністю органів 

правопорядку, наведено основні правила проведення моніторингу, 

http://nvppp.in.ua/vip/2017/4/vip4_2017.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=snslnnp_2017_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=snslnnp_2017_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=snslnnp_2017_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=snslnnp_2017_2_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=snslnnp_2017_2_3


оформлення результатів моніторингової кампанії. Розглянуто питання 

співпраці громадськості та органів правопорядку, зокрема виконання 

спільних проектів, програм забезпечення безпеки і правопорядку. Видання 

здійснено в межах проекту Центру політико-правових реформ 

«Посилення спроможності організацій громадянського суспільства у 

регіонах України впливати на органи державної влади та місцевого 

самоврядування з метою прискорення реформ», що реалізується за 

фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерландів у рамках 

програми «Матра». 

61. Гурковський М. П. Поняття державної служби в 

правоохоронній сфері України / М. П. Гурковський, С. С. Єсімов // Наук. 

вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. – 

С. 189-201. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Досліджено  

поняття «державна служба в правоохоронній сфері». Проаналізовано 

його смислове значення й юридичну сутність у контексті діяльності 

правоохоронних органів. З позиції системного аналізу розглянуто керівну 

та керовану підсистеми державної служби в правоохоронній сфері, їх 

динамічні (функції), статичні (структуру), компетенційні (права, 

обов’язки, відповідальність) складові відповідно до напряму європейської 

інтеграції. 

62. Гутник В. В. Процесуальні права учасників міжнародних 

збройних конфліктів у міжнародних кримінальних судах / В. В. Гутник 

; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 301 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:     А766074 Досліджено процесуальні права учасників 

міжнародних збройних конфліктів, щодо яких здійснюється кримінальне 

провадження міжнародними кримінальними судами. Визначено 

особливості нормативного змісту кожного з процесуальних прав з 

урахуванням стадійності кримінального провадження. Найдетальніше 

розглянуто право на захист. Особливу увагу приділено збройному 



конфлікту в Україні 2014-2015 років, зокрема, питанням його кваліфікації, 

процесуальним правам учасників конфлікту, перспективам розгляду справ 

у Міжнародному кримінальному суді. 

63. Даниленко А. В. Гносеологічні концепти дослідження 

принципу відповідальності в діяльності працівників національної 

поліції / А. В. Даниленко // Молодий вчений. - 2017. – № 2, ч. 1. — С. 157-

160. Зазначено, що відповідальності перед суспільством повинно 

надаватися особливе значення в реформі державної служби працівника 

правоохоронних органів. Відповідальність може розумітися і як форма 

контролю над здійсненням влади, і як одна з гарантій ефективності 

практики державної цивільної служби. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/38.pdf 

64. Державотворення та правотворення в контексті 

євроінтеграції : матеріали доп., виступів і повідомл. учасників III Всеукр. 

круглого столу, 8 груд. 2017 р., [м. Львів] / Львів. держ. ун-т внутр. справ. 

— Львів : БОНА, 2017. — 264 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А782676  

Зі змісту: Особливості профілактики адміністративних правопорушень 

органами національної поліції під час підготовки та проведення 

футбольних матчів / О. С. Данчул, М. П. Баранська. – С. 50–56; Зміст 

поняття безпечного середовища життєдіяльності населення в діяльності 

національної поліції / Я. М. Когут, Д. І. Сергенюк. – С. 94–96; 

Співробітництво України та європейського офісу поліції: правовий 

аспект / В. В. Медведик.– С. 126–130; Теоретико-правові аспекти 

справедливості в діяльності органів внутрішніх справ / Н. В. Федіна. – С. 

217–220; Проблеми правоохоронної діяльності в контексті 

глобалізаційних процесів / Р. Я. Шай. – С. 239–241.  

65. Дзвінка М. Реформа системи національної безпеки – одне з 

ключових завдань / Марія Дзвінка // Шлях перемоги. — 2018. — 20 черв. 

(№ 25). — С. 5. Подано основні тези виступу народного депутата 

України, керівника Проводу ”Вільних людей”, голови підкомітету з питань 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/38.pdf


державної безпеки Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань національної безпеки та оборони Андрія Левуса під час дискусії в 

межах 5-ї зустрічі парламентсько-громадської платформи 

”Правоохоронні органи: компетенція, розмежування повноважень та 

синергія”. Наголошено на необхідності повернення парламентського 

контролю над діяльністю спецслужб шляхом створення у ВР України 

відповідного комітету, який матиме реальні повноваження для впливу на 

діяльність Служби безпеки України (СБУ) та інших спеціальних служб. 

Висловлено думку, що ключовими положеннями для реформування СБУ є: 

перетворення її з правоохоронного на спеціальний орган з 

правоохоронними функціями; демілітаризація; позбавлення СБУ 

невластивих функцій. 

66. Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії 

злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : 

матеріали постійно діючого методол. семінару : (м. Миколаїв, 3 – 4 черв. 

2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Департамент 

карн. розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б. І. Бараненко]. — Суми : 

РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2016. — 308 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:    А767260 Збірник містить тези доповідей учасників 

постійно діючого науково практичного семінару, присвяченого розгляду 

теоретичних та прикладних проблем оперативно-розшукової діяльності, 

діяльності підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу 

вогнепальної зброї в Україні. 

67. Добробати / Катерина Гладка, Дмитро Громаков, Вероніка 

Миронова та ін. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків: Фоліо, 2018. – 325 

с. – Шифр зберігання в НПБУ:  Б355409 Висвітлено історію створення, 

бойовий шлях і сучасний стан добровольчих батальйонів. Розкрито деякі 

аспекти службово-бойових дій підрозділів патрульної служби міліції 

особливого призначення Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в 



антитерористичній операції (АТО). Надано списки загиблих в зоні АТО 

міліціонерів та військовослужбовців Національної гвардії України МВС. 

68. Дорош Л. Кримінальна відповідальність за порушення 

недоторканності державного кордону України / Л. В. Дорош, 

В. В. Фєдосєєв ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. 

Я. Мудрого. — Харків : Право, 2014. — 301 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А756507. Монографія присвячена проблемам кримінальної 

відповідальності за порушення недоторканності державного кордону 

України. Розкрито об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину, 

передбаченого ст. 332 КК. Обґрунтовано доцільність поновлення 

криміналізації дій, передбачених колишньою ст. 331 КК. Значну увагу 

приділено розгляду видів покарань за незаконне переправлення осіб через 

державний кордон України, з'ясовано особливості їх призначення судами 

України. 

69. Дотримання прав ув’язнених в Україні – 2014 : доп. ”Донец. 

меморіалу” / Пенітенціар. т-во України, ”Донец. меморіал” ; [упоряд. 

О. П. Букалов]. — Харків : Права людини, 2015. — 51 с. Шифр зберігання 

в НПБУ:  В69799. Щорічна десята Доповідь «Дотримання прав ув'язнених 

в Україні — 2014» підготовлена громадською організацією «Донецький 

Меморіал». Доповідь містить огляд змін у діяльності кримінально-

виконавчої системи України, які сталися протягом 2014 року. В ній 

наведено статистичну інформацію, яка відображає стан діяльності 

системи у 2014 році, наведено приклади порушень прав людини та реакції 

керівництва системи на такі події та факти. Надано інформацію про 

динаміку ситуації в установах на Сході країни та проблеми, які виникли у 

в'язнів та персоналу установ через бойові дії та окупацію. 

70. Емельянов В. Уголовно-правовое противодействие 

терроризму / В. П. Емельянов, М. Н. Иманлы, И. Н. Рыжов. – Харьков : 

Право, 2014. – 87 с. Шифр зберігання в Бібліотеці : А740184. 

Монографію присвячено розробці проблем ефективності кримінально-



правової протидії тероризму. На основі порівняльного аналізу 

антитерористичного законодавства різних країн і міжнародних конвенцій 

розглянуто поняття та ознаки тероризму як складного та 

багатовимірного явища, які знаходять відображення у кримінально-

правовій науці та кримінальному законодавстві. Проведено відмежування 

тероризму від суміжних загально-соціальних категорій дійсності (терор, 

війна, агресія, геноцид) і кримінально-правових понять (диверсія, 

бандитизм, піратство, хуліганство тощо). Запропоновано шляхи та 

способи удосконалення та уніфікації кримінального законодавства, 

спрямованого на протидію тероризму. 

71. Жиляєв І. Організаційно-правові механізми розвитку 

національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи /  

І. Б. Жиляєв, А. І. Семенченко // Стратег. пріоритети : наук.-аналіт. щокв. 

зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2017. —  № 4 (45) . — С. 36-42. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16684-4(45). Розглянуто стан і 

перспективи організаційно-правових механізмів розбудови національної 

системи кібербезпеки України, актуальність дослідження яких зумовлена 

збільшенням кількості кіберзагроз, їхньою складністю, масштабністю, 

комплексністю, розширенням кількості їх суб’єктів та об’єктів. Метою 

статті є аналіз тенденцій розвитку цих механізмів, їх відповідності 

сучасним загрозам та європейським підходам, а також пропозиції щодо їх 

удосконалення з урахуванням національного та міжнародного досвіду. 

Наголошено, що проведений аналіз організаційно-правових механізмів 

розвитку національної системи кібербезпеки засвідчив їх недосконалість, 

насамперед, щодо відповідності сучасним загрозам, європейським 

підходам, а також їх неповноту за складом, нечіткість і недостатню 

конкретність стосовно повноважень суб’єктів цієї системи. 

Запропоновано конкретні напрями вдосконалення цих механізмів, у т. ч. 

шляхом розширення кола основних суб’єктів з уточненням їхніх 



повноважень, застосування державно-приватного та державно-

суспільного партнерства. Текст: http://sp.niss.gov.ua/articles/1546/ 

72. Задля прозорості та ефективності реформування сектору 

цивільної безпеки / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2018. — 20 черв. (№ 112). — Електрон. ресурс. Надано 

інформацію про виступ голови Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Андрія Кожем’якіна на 5-й зустрічі парламентсько-громадської 

платформи ”Правоохоронні органи: компетенції, розмежування 

повноважень і синергія”, проведеної Координатором проектів Організації 

з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та 

Консультативною місією Європейського Союзу (ЄС) в Україні. 

Проінформовано про стан та перспективи законотворчого процесу 

забезпечення правоохоронної діяльності. Зокрема зазначено, що Комітет 

ВР України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності провів всі необхідні законотворчі етапи для того, щоб було 

вирішено комплекс правових, організаційних та кадрових питань, 

пов’язаних із забезпеченням початку повноцінного функціонування 

Державного бюро розслідувань (ДБР). Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/304404 

73. Задорожній О. Міжнародне право у відносинах України та 

Російської Федерації / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. 

міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — 

Київ : К.І.С., 2016. — 559 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А766113. 

Уперше у вітчизняній науці міжнародного права досліджено тенденції та 

проблеми застосування міжнародного права в україно-російських 

міждержавних відносинах упродовж всього строку їхнього існування. 

Виявлено основні риси, проблеми, тенденції та закономірності 

трансформації міжнародно-правової взаємодії України та РФ на усіх 

історичних етапах і в основних сферах, а також форми їхнього 

http://sp.niss.gov.ua/articles/1546/
http://www.golos.com.ua/article/304404


взаємовпливу. Розкрито особливості договірних та інституційних 

механізмів регламентації двосторонніх відносин. Проаналізовано 

міжнародно-правові позиції України та РФ з усіх гострих питань 

взаємовідносин – від Кримського півострова до проблем делімітації і 

демаркації кордонів. Здійснено юридичну кваліфікацію подій російсько-

українського міждержавного збройного конфлікту 2014–2016 рр. 

Сформовано цілісне бачення міжнародно-правових проблем, що виникли на 

тлі агресії Російської Федерації проти України. Виявлено загрози для 

міжнародного права і світового порядку; надано пропозиції щодо 

міжнародно-правових засобів реагування, спрямованих на припинення 

протиправних дій, компенсацію завданої Україні шкоди, притягнення до 

кримінальної відповідальності винних в агресії, воєнних злочинах і злочинах 

проти людяності. 

74. Закон України ”Про Національну поліцію” : наук.-практ. 

комент. / [О. І. Безпалова та ін. ; передм.], за заг. ред. В. В. Сокуренка ; М-

во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 407 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А769221 Науково-практичний коментар, підготовлений 

фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, 

містить повний текст закону України «Про Національну поліцію» станом 

на 1 серпня 2016 року та коментарі до нього. 

75. Заливко С. Керівник правоохоронного органу: 

концептуальні засади, питання теорії / С. Заливко // Актуал. проблеми 

правознавства : зб. наук. пр. юрид. ф-ту Терноп. нац. економ. ун-ту. – 

Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 98–103. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Бп15483-2(10)  Висвітлено теоретичні аспекти діяльності 

керівника в правоохоронних органах,  теоретико-методологічне 

забезпечення адміністративної діяльності керівника в правоохоронних 

органах України. Розкрито зміст та поняття правоохоронної діяльності, 



вимоги до керівника як організатора управління. Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/147 

76. Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квіт. 2017 р., м. Ужгород) / М-во 

освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін. ; редкол.: О. Я. Рогач 

(голова) та ін.]. — Ужгород : РІК-У, 2017. — 159 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А780986  

77. Здоровило Т. SOCTA на допомогу : за чотири місяці 

поліцейські припинили діяльність 118 організованих злочинних 

угруповань / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 5 черв. (№ 

59). — С. 2. Подано інформацію про проведення ”круглого столу” за 

участю голови Нацполіції Сергія Князєва, начальника кримінальної поліції 

В’ячеслава Аброськіна з керівником операційного департаменту 

Консультативної місії ЄС (КМЄС) Удо Моллером та радником із питань 

кримінальних розслідувань організованої злочинності КМЄС Паулюсом 

Клікунасо. Зазначено, що Нацполіція України вчиться у зарубіжних колег і 

реалізує практичну частину методології SOCTA, що надасть можливість 

провести оцінювання загроз тяжких злочинів та організованої 

злочинності. Наразі Національна поліція є єдиним правоохоронним 

органом, який займається практичною розробкою цієї методології. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3317/2006/123599/ 

78. Здоровило Т. Блокпости переобладнають : мобільність 

правоохоронців на Донеччині та Луганщині буде збільшено за рахунок 

додаткових патрулів / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. —       

15 трав. (№ 51). — С. 2. Йдеться про заяву заступника голови Нацполіції 

Костянтина Бушуєва на робочiй нарадi в Бахмуті пiд час обговорення (з 

керівниками поліції Донецької і Луганської областей та інших регіонів 

країни) переформатування роботи блокпостів, а також порядку несення 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/147
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3317/2006/123599/


служби під час Операції об’єднаних сил батальйонами поліції особливого 

призначення. Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3309/2006/123087/ 

79. Здоровило Т. Гуртом і злодіїв легше ловити: в Ірландії 

розпочалась 46-та Європейська регіональна конференція Інтерполу / Тарас 

Здоровило // Україна молода. — 2018. — 18 трав. (№ 53). — С. 2. Йдеться 

про відкриття в ірландському Дубліні 46-ої Європейської регіональної 

конференції Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерпол. У 

ній узяли участь близько 120 представників правоохоронних органів із 49 

держав світу. Українську делегацію очолює голова Нацполіції Сергій 

Князєв. Наголошено, що мета конференції – обговорення питань 

ефективнiшого використання правоохоронними органами можливостей 

Інтерполу в протидії транснаціональній злочинності. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3311/2006/123188/ 

80. Здоровило Т. Зілля не пройде: підписано меморандум про 

співпрацю між Нацполіцією України та правоохоронцями США / 

Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 15–16 черв. (№ 64). — С. 3. 

Йдеться про підписання меморандуму про співпрацю між Нацполіцією 

України та Адміністрацією з боротьби з наркотиками Мін’юсту США. 

Українську сторону представляв голова Нацполіції Сергій Князєв, 

американську — заступник голови дипломатичної місії США в Україні 

Джорж Кент. Підписаний меморандум спрямований на активізацію 

обміну інформацією між Україною та США щодо протидії 

транснаціональній наркозлочинності. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3322/2006/123895/ 

81. Здоровило Т. Маєм право мати право: у сфері забезпечення 

прав людини Нацполіція посилить співпрацю з ООН / Тарас Здоровило 

// Україна молода. — 2018. — 20 черв. (№ 66). — С. 2. Йдеться про 

зустріч між головою Нацполіції України Сергієм Князєвим та керівником 

моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Фіоною Фрейзер. 

Наведено точку зору глави Нацполіці щодо необхідності такої взаємодії, 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3309/2006/123087/
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3311/2006/123188/
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3322/2006/123895/


яка є вкрай важливою, адже одним із основних завдань поліції є 

гарантування безпеки громадян та їх прав. Зазначено, що із цією метою в 

структурі Національної поліції України було утворено спеціальний 

підрозділ – Управління забезпечення прав людини. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3324/2006/124045/ 

82. Здоровило Т. Разом проти злочинності : Нацполіція та 

кримінально-виконавча служба обговорили результати спільної роботи / 

Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. — 16 трав.   (№ 52). — С. 3. 

Йдеться про проведення розширеної міжвідомчої наради в Національній 

поліції України. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін 

повідомив, що завдяки спільним діям оперативників поліції та 

співробітників пенітенціарних установ лише цього року розкрито низку 

вбивств, фактів заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, десятки 

розбійних нападів та сотні крадіжок. За словами В’ячеслава Аброськіна 

розроблені та перебувають на стадії узгодження нормативно-правові 

документи, які врегулюють взаємовідносини між двома відомствами. 

83. Злочинність у глобалізованому світі : матеріали XVI Всеукр. 

кримінол. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених : (м. Харків, 

12 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого ; за заг. ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. — Харків 

: Право, 2017. — 418 с. Шифр зберігання в Бібліотеці :  А785428  Зі 

змісту: Діяльність Національної поліції  та зарубіжний досвід 

профілактики злочинів проти дітей та осіб, що знаходяться під опікою 

та піклуванням / І. М. Попченкова. – С. 291-294; Кіберполіція як засіб 

боротьби з кіберзлочинністю / Р. В. Склярова. – С. 344-346. 

84. Золотарьова Н. І. Адміністративна діяльність 

правоохоронних органів з охорони навколишнього природного 

середовища / Н. І. Золотарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. 

ун-т. — Київ : НТУ, 2017. — 382 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А782681 Розглянуто питання адміністративно-правового регулювання 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3324/2006/124045/


діяльності правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, об'єкти впливу адміністративної діяльності цих 

органів. Показано місце і роль адміністративної діяльності в механізмі 

адміністративно-правового регулювання відносин з охорони довкілля. 

Здійснено аналіз форм і методів адміністративної діяльності як складової 

відносин охорони навколишнього природного середовища. 

85. Зубченко С. О. Сучасний гуманітарний інструментарій 

протидії гібридній війні РФ проти України / С. О. Зубченко // Стратег. 

пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 

2017. – № 4 (45). – С. 207–214 – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16684-

4(45). Висвітлено деякі актуальні питання, пов’язані з напрацюванням та 

реалізацією системи заходів протидії російській кампанії державно-

спонсорованого тероризму та агресивної дезінформації, що здійснюється 

в рамках триваючої гібридної війни РФ проти України та інших держав 

євроатлантичної спільноти. Запропоновано гуманітарні інструменти й 

ініціативи, здійснення яких сприятиме втіленню модернізаційних, 

безпекових і реінтеграційних інтенцій України на загальнонаціональному 

та місцевому рівнях. Текст: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/25-

1519030372.pdf 

86. Зуй В. В. правове регулювання адміністративно-

юрисдикційної діяльності Національної поліції України / В. В. Зуй // 

Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції: наук. зб. / Дніпров. нац. ун-т ім. 

О. Гончара. – [Херсон], 2017. – Вип. 5. – С. 107-111. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17605-5(2017)  На основі теорії адміністративного права, 

аналізу відповідних нормативно-правових актів, праць вчених та інших 

джерел охарактеризовано правову регламентацію адміністративно-

юрисдикційної діяльністі органів Національної поліції України та 

реалізацію цих повноважень на практиці. Зазначено, що адміністративно-

юрисдикційна діяльність органів Національної поліції України реалізується 

з потрійною метою, яка виявляється у процесі впровадження у справах 

http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/25-1519030372.pdf
http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/25-1519030372.pdf


про адміністративні правопорушення, адміністративно-юрисдикційній 

діяльності поліції щодо розгляду і вирішення звернень громадян та 

адміністративно-юрисдикційній діяльності щодо дисциплінарних 

проваджень. 

87. Ігнатьєва Т. Гібридна війна Росії в Україні: інструменти та 

цілі / Т. В. Ігнатьєва // Вісн. Кам’янец.-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. 

науки. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 10. – С. 233-247. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17008-10 Зазначено, що засоби гібридного 

впливу РФ на Україну та ЄС доволі багатогранні та різноманітні. Їх 

традиційно поділяють на військові та соціально-економічні засоби, 

квазімілітарну діяльність, немілітарні впливи тощо. Акцентовано увагу на 

тому, що гібридна війна Росії проти України вражає своєю 

масштабністю та багатовекторністю, кількістю використаних 

інструментів і поставлених цілей. Наголошено, що гібридна війна 

загрожує, насамперед, слабким країнам, які не здатні протистояти 

викликам більш сильних міжнародних акторів, тому дієвим засобом 

протистояння їм є існування ефективних державних інституцій, сталий 

економічний розвиток, боєздатна армія. 

88. Іляшко О. Деякі особливості правової політики держави 

в умовах гібридної війни / О. О. Іляшко // Прикарпат. юрид. вісн. 

: зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Івано-Франківськ, 2017. 

— Вип. 3 (18). – С. 9-13. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 17531-3(18). 

Розглянуто деякі особливості правової політики держави в умовах 

гібридної війни. Зазначено, що складові правової політики держави в 

умовах гібридної війни не є сталими, структура не є чіткою, а перелік не 

можна вважати вичерпним, адже суспільні відносини ввесь час 

змінюються, а отже, може змінюватися і сама структура правової 

політики, адаптуючись під вимоги громадянського суспільства. 

Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/4.pdf   

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/4.pdf


89. Іляшко О. Концептуальні підходи до визначення правової 

політики держави в умовах гібридної війни / О. О. Іляшко // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції ”Концепція розвитку 

правової держави в Україні”, м. Київ, 13–14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і 

повідомл.]. — Київ : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 169-

172. —  Шифр зберігання в Бібліотеці : А785198. Досліджено питання 

правової політики держави в умовах гібридної війни. Визначено  три 

варіанти терміна ”правова політика”: діяльнісна (правова політика 

розглядається як науково обґрунтована і послідовна діяльність державних 

і муніципальних органів зі створення ефективного механізму правового 

регулювання); ідеологічна (згідно з якою правова політика визначається як 

комплекс ідей, заходів, завдань, програм, настанов, що реалізуються у 

сфері права і завдяки праву); у третьому варіанті правова політика 

сприймається як частина державної політики. Доведено, що при 

формуванні та ухваленні Концепції правової політики плідним є 

застосування системного підходу, що передбачає урахування економічних, 

соціальних, політичних, духовних змін у суспільному житті протягом 

останніх десятиріч, чітке розуміння стратегічних цілей і завдань, 

принципів, а також конкретних тактичних заходів . Наведено авторське 

визначення правової політики держави в умовах гібридної війни. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

90. Іщенко Ю. Місцевий цивільний контроль за 

використанням публічного ресурсу поліції / Ю. В. Іщенко // Наук. зап. 

НаУКМА. Юрид. науки.— Київ, 2017. — Т. 200. — С. 105-108. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці :  Бп16346-200 Досліджено механізм 

цивільного контролю за діяльністю Національної поліції на місцевому рівні 

організації публічної влади. Проаналізовано види та обсяг публічного 

ресурсу, який використовує Національна поліція. Розглянуто особливості 

взаємодії територіальних органів Національної поліції з органами 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. 

Визначено проблемні аспекти організації демократичного цивільного 

контролю за діяльністю Національної поліції. Надано пропозиції щодо 

удосконалення організації цивільного контролю органів місцевого 

самоврядування за ефективністю використання публічного ресурсу 

органами національної поліції  Текст: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12542/Ishchenko_Mists

evyi_tsyvilnyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

91. Казанчук І. Д. Зміцнення взаємодії Національної поліції 

України та громадських інституцій на засадах партнерства – шлях до 

ефективної реалізації природоохоронної функції держави / І. Д. 

Казанчук // Актуал. пробл. вітчизн. юриспруденції : наук. зб. / Дніпров. 

нац. ун-т ім. О. Гончара. -  Дніпро, 2017. -     Вип. 4. - С. 65-69. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці :  Бп17605-4(2017)  Розглянуто 

теоретичні аспекти реалізації принципу взаємодії Національної поліції 

України з населенням на засадах соціального партнерства. Подано 

правову характеристику форм взаємодії органів поліції із громадськістю у 

галузі охорони навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки. Обгрунтовано  пропозиції щодо удосконалення 

партнерських відносин поліції і населення у процесі реалізації 

природоохоронної функції держави в контексті реформування МВС 

України за сучасних умов. 

92. Карась О. В. Особливості закріплення методів 

адміністративної діяльності Національної поліції в Законі України 

”Про національну поліцію”/ О. В. Карась // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац.    

ун-ту ”Одес. юрид. акад.” : зб. наук. ст. – Чернівці, 2017. – № 2. – С. 114–

122. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17761-2(2017). Проаналізовано 

новели Закону України ”Про національну поліцію”, що стосуються 

реалізації Національною поліцією методу переконання у своїй діяльності. 

Розкрито особливості закріплення здійснення методу примусу. Приділено 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12542/Ishchenko_Mistsevyi_tsyvilnyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12542/Ishchenko_Mistsevyi_tsyvilnyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y


увагу поліцейським заходам і особливостям їх правового регулювання. 

Зроблено висновок про необхідність додаткового нормативно-правового 

регулювання реалізації заходів, спрямованих на реалізацію методу 

переконання в діяльності національної поліції. 

93. Карпенко М. М. Досвід реформування правоохоронних 

органів спеціального призначення в державах Центральної та Східної 

Європи / Карпенко М. М. // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. 

— Ужгород, 2014. — Вип. 29, т. 2. – С. 68-71. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-29/2. 

94. Карчевський М. В. Ефективність кримінально-правового 

регулювання в Україні: інформ.-аналіт. матеріали за результатами 

опитування експертів / М. В. Крачевський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ 

ім. Е. О. Дідоренка, Луган. місц. осередок громад. орг. ”Всеукр. асоц. 

кримін. права”. — Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2015. —46 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А760292 На теоретичних засадах 

раціональної парадигми кримінального права та концепції кримінально-

правового регулювання Луганський державний університет внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка (передислокований до м. Суми та м. Миколаїв) 

спільно з Луганським місцевим осередком громадської організації 

”Всеукраїнська асоціація кримінального права” організував дослідження 

думки експертів. Останнім було запропоновано висловитися щодо 

можливостей та ресурсів ефективного кримінально-правового 

регулювання, а також чинників негативного впливу на нього. Проведене 

дослідження дозволило встановити можливі напрями підвищення 

ефективності кримінально-правового регулювання в Україні. 

95. Кирієнко Л. А. Витоки та розробка концептуальних 

основ професійного психологічного відбору в правоохоронних органах 

/ Л. А. Кирієнко // Наука і правоохорона. — 2016. — № 2. — С. 199-212. 

Висвітлено історію виникнення професійного психологічного відбору як 



зарубіжного, так і вітчизняного. Розкрито особливості його становлення 

в правоохоронних органах системи МВС України. 

96. Кісіль З. Р. До питання професійної підготовки працівників 

правоохоронних органів у сучасних умовах: міжнародний досвід / З. Р. 

Кісіль // Вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психол.: зб. наук. пр. – 

Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 3-12. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16475-1(2017) Здійснено узагальнення проблемних питань 

концептуальних засад покращання діяльності правоохоронних органів і 

якості підготовки поліцейських нової  генерації.  Зазначено,  що  цей  

процес  може бути  успішним лише  тоді, коли наукова спільнота 

долучиться до осмислення усіх проблем, які є в системі МВС України, та 

напрацює рекомендації з їх усунення. Констатовано, що вивчення 

зарубіжного досвіду сприятиме вирішенню таких важливих питань,  як 

організація  підготовки  поліцейських,  зміна вектора  державного 

управління  у  сфері  забезпечення  правопорядку  та  законності,  захисту  

прав і свобод людини та громадянина. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2017/4.pdf 

97. Кісіль З. Р. Особливості підготовки поліцейських в умовах 

реформування системи МВС України / З. Р. Кісіль // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. – С. 232-239. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Досліджено 

особливості підготовки поліцейських кадрів у ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання. Наголошено, що нині не доволі чітко визначено 

специфіку підготовки поліцейських кадрів у таких закладах. Акцентовано 

на існуванні різних підходів до перспектив збереження наявної мережі 

відповідних закладів. Узагальнено проблемні питання концептуальних 

засад покращання діяльності правоохоронних органів і якості підготовки 

поліцейських нової генерації. Зазначено, що цей процес може бути 

успішним лише тоді, коли вся наукова спільнота долучиться до 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2017/4.pdf


осмислення проблем, які існують у системі МВС України, та напрацює 

рекомендації для вдосконалення діяльності поліцейських. 

98. Климосюк А. Співвідношення диверсії  (ст. 113 КК 

України) і терористичного акту (ст. 258 КК України) / А. С. Климосюк 

// Проблеми законності: зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого. - Харків, 2017. – Вип. 140. – С. 78-93. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14233-140 Висвітлено співвідношення диверсії та 

терористичного акту, яке включає у себе: порівняльний аналіз 

кримінально-правових норм, передбачених статтями 113 та  

258 КК України; дослідження питань про конкуренцію цих норм 

 і відмежування її від сукупності таких злочинів. 

99. Кличков А. О. Окремі аспекти врегулювання правового 

статусу безвісно зниклих осіб у діяльності правоохоронних органів / А. 

О. Кличков  // Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. / НДІ 

публіч. права. — Київ, 2017. — Вип. 3. - С. 166-171. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Бп18046-3(2017). 

100. Книга пам’яті МВС. Національна поліція України. 

Державна прикордонна служба України / А. В. Шевченко, О. В. Родіна, 

І. І. Лебедь, Г. С. Кобиляцька; упоряд. О. В. Красовицький; худож.- 

оформлювач В. М. Карасик. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків: Фоліо, 

2017. – 367 [1] с.: іл.. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б355647 Книга- 

спогад про учасників антитерористичної операції на Сході України, які 

полягли за свободу та незалежність нашої держави. А саме, про загиблих 

під час виконання службових обов’язків правоохоронців батальйонів 

патрульної служби міліції особливого призначення ГУ МВС та 

військовослужбовців ДПС України. 

101. Кобзар О. Ф. Використання досвіду поліцейської діяльності 

провідних країн світу в діяльності правоохоронних органів України 

/ О. Ф. Кобзар // Прикарпат. юрид. вісник : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Одес. 



юрид. акад.”. — Івано-Франківськ, 2015. — Вип. 3 (9).- С. 170-172. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17531-3(9) 

102. Кобзар О. Ф. Поліцейська діяльність в Україні: 

адміністративно-правовий аспект / О. Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-

т внутр. справ. — Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. — 314 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:    А768451 Монографію присвячено комплексному 

дослідженню питань поліцейської діяльності в Україні. Досліджено 

основні напрями адміністративно-правового регулювання поліцейської 

діяльності в Україні. Визначено організаційні засади поліцейської 

діяльності. По-новому оцінено взаємодію органів публічного 

адміністрування у сфері забезпечення публічної безпеки. Сформульовано 

нові підходи щодо громадського і державного контролю за діяльністю 

правоохоронних органів. Вироблено основні критерії впровадження 

позитивного досвіду поліцейської діяльності за кордоном, в аналогічну 

діяльність в Україні. 

103. Коваленко Н. Адміністративно-правовий режим 

антитерористичної операції в Україні / Н. В. Коваленко, Є. О. Легеза, О. 

М. Маковська ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 

2017. — 179 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці : А782739 Розкрито 

сутність адміністративного режиму антитерористичної операції на 

підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел. 

Наведено порівняльно-правову характеристику адміністративного 

режиму антитерористичної операції з іншими публічними спеціальними 

режимами за такими критеріями, як: процедура введення спеціального 

режиму, строк введення, види правообмежувальних заходів, що 

застосовуються органами державної влади в умовах дії спеціального 

режиму. Проаналізовано міжнародний досвід введення спеціальних 

адміністративних режимів на окремих територіях. 



104. Ковалів М. В. Правоохоронні (поліцейські) заходи 

реагування на правопорушення / М. В. Ковалів // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 4. – С. 245-254. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Порушено питання 

щодо правоохоронних заходів з реагування на правопорушення. Розглянуто 

повноваження правоохоронних органів (Національної поліції, її посадових 

осіб тощо) у сфері адміністративної відповідальності, зокрема заходів 

реагування на правопорушення. Охарактеризовано поліцейські превентивні 

заходи та поліцейські заходи з адміністративного примусу. 

105. Ковальов С. І. Запобігання вчиненню злочинів особами, які 

перебувають під адміністративним наглядом / С. І. Ковальов. — 

Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. — 173 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:   А760289 Монографія за характером і змістом 

розроблених проблем є одним із перших в Україні комплексним 

дослідженням, присвяченим розгляду питань запобігання вчиненню 

злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом. В 

роботі сформульовано визначення адміністративного нагляду міліції за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі; визначено поняття 

запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під 

адміністративним наглядом. Складено кримінологічний портрет такої 

особи; проаналізовано необхідність взаємодії правоохоронних органів з 

громадськістю щодо вжиття ефективних заходів, які впливають на 

процес профілактики рецидивної злочинності. Розроблено методичні 

рекомендації ”Про заходи запобігання вчиненню злочинів особами, які 

перебувають під адміністративним наглядом”, удосконалено наукові 

підходи до класифікації причин і умов вчинення злочинів вказаними 

особами. 

106. Ковальчук А. Місце законодавчої влади в системі 

забезпечення національної безпеки / А. Ковальчук // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – Ужгород, 2017. – Вип. 46, т. 1. –        



С. 149-153. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 16060-46/1 

Проаналізовано загальнодержавну систему органів, на яких покладена 

функція гарантування національної безпеки. Зважаючи на конституційний 

принцип розподілу влади, надано пропозицію щодо окремого розгляду 

законодавчої гілки влади як суб’єкта гарантування національної безпеки. 

Висвітлено функції Верховної Ради України та можливість їх 

ефективного застосування для гарантування національної безпеки взагалі 

та фінансово-економічної безпеки зокрема. Запропоновано розширення 

суб’єктів законодавчої ініціативи, а також широке залучення 

громадськості до законотворчої діяльності Верховної Ради України. 

107. Копотун І. Методи ефективності протидії сепаратизму / І. 

М. Копотун, М. І. Жолтані // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції ”Концепція розвитку правової держави в Україні” : м. Київ, 

13–14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського, 2017. — С. 143-145. —  Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А785198.  Розглянуто проблему повернення тимчасово неконтрольованих 

територій Донбасу у правове поле України як один з найважливіших 

елементів врегулювання конфлікту на Сході України. Зазначено, що 

формування квазідержавних утворень ”ДНР” і ”ЛНР”, є одним з 

елементів розв’язаної проти України гібридної війни. Розглянуто методи, 

що застосовуються державами для збереження територіальної 

цілісності, які можна умовно поділити на два основні типи: 

ненасильницькі та насильницькі (силові або репресивні). Подано перелік 

ненасильницьких методів, до яких відносяться заходи політичного та 

економічного характеру. Зроблено висновок, що сепаратизм – це явище, 

що містить загрозу національній безпеці. Він формується під впливом 

різних чинників, у т.ч.  пов’язаних з процесами трансформації суспільства.   

Наголошено, що політичне врегулювання сепаратистських конфліктів має 

ґрунтуватися на необхідності забезпечення національних інтересів і 

захисту національних цінностей. Доведено, що рішення, вироблені у 



рамках міжнародних процесів мирного врегулювання, хоча, як правило, і 

дозволяють зупинити кровопролиття, проте не забезпечують вирішення 

всіх наявних суперечностей, які слугували причиною конфлікту. 

Відповідальність за наслідки таких рішень несе безпосередньо 

керівництво цієї держави. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

108. Корупційні ризики у законотворчості України: моніторинг 

та перспективи подолання : [збірник] / Ін-т законодавства Верхов. Ради 

України ; [заг. ред. В. О. Зайчука]. — Київ : Ін-т законодавства Верхов. 

Ради України, 2015. — 293 с. : іл., табл. — (Бюлетень моніторингу 

законодавства України ; вип. 6). - Шифр зберігання в Бібліотеці : 

А783334 Збірник присвячений дискусійним питанням у сфері протидії 

корупції, аналізу суперечностей та прогалин вітчизняного законодавства 

як факторів його корупціогенності, теоретичним і практичним аспектам 

дієвості подолання корупційних ризиків у законотворчості України. 

Розглянуто ризики в державно-управлінській діяльності як індикатори 

ступеня розвитку антикорупційного законодавства. Приділено увагу 

напрямам усунення корупційної складової у відомчих нормативно-правових 

актах органів внутрішніх справ, питанням децентралізації поліції в 

Україні як фактору оптимізації антикорупційної діяльності.  

109. Котигоренко В. Про зв’язок політичних переваг і цінностей 

населення України з агресією Російської Федерації: випадок Галичини 

/ В. Котигоренко, О. Рафальський // Наук. зап. / НАН України, Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ, 2017. — Вип. 1 (87). — C. 216-

250. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15344-1(87). За результатами 

дослідження матеріалів репрезентативних масових опитувань з’ясовано 

вплив агресії Російської Федерації проти України на динаміку 

пріоритетних політичних переваг і цінностей усередині українського 

соціуму : посилення поміж населення усіх регіонів (і України в цілому) 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


громадянськості, патріотизму ,  орієнтованості на укріплення державної 

цілісності та незалежності України,  її європейську і євроатлантичну 

інтеграцію.  Зазначено, що жителі трьох галицьких областей (Івано-

Франківської,  Львівської та Тернопільської )  виявляють найпотужнішу 

прихильність цим пріоритетам.  До них дедалі більше тяжіють жителі 

інших західних і центральних областей країни,  а також 

Дніпропетровської,  Запорізької і  Києва. Наголошено, щоб означена 

динаміка стала незворотною і повсюдною,  у тому  числі поширилася на 

всю територію Донбасу і тимчасово окуповану Кримську автономію,  

інституції державної влади та місцевого самоврядування,  політичні 

партії і громадянське суспільство мають дотримуватися поведінки,  яка 

б забезпечувала мінімізацію і толерантне регулювання протиріч,  

зумовлених відмінностями політичних переваг і цінностей населення 

різних регіонів країни. Виділено найефективніші засоби політичної 

інтеграції українського соціуму і всіх без винятку його регіональних 

сегментів –  реальні зміни,  орієнтовані на забезпечення спільних інтересів 

людей:  припинення війни й укріплення державного суверенітету України;  

ефективні антикорупційні дії;  прискорений розвиток економіки і 

створення нових робочих місць з достойною оплатою; якісна доступна 

медицина і освіта; соціальний захист пенсіонерів та інших 

малозабезпечених осіб; дієві правоохоронні органи і суди, державна влада 

та місцеве самоврядування. Текст: 

http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_87/kotygorenko_pro.pdf 

110. Кримінально-правові та кримінологічні основи 

забезпечення воєнної безпеки України : наук.-практ. посіб. / [М. С. 

Туркот та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : АртЕк, 2014. – 

244 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А749763. Розглянуто питання 

кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку 

несення військової служби, виконання призначених військовослужбовцям 

http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_87/kotygorenko_pro.pdf


спеціальних видів покарань, а також детермінанти військової 

злочинності з точки зору її взаємозв'язку із воєнною безпекою України. 

111. Криштанович М. Трансформація державного управління 

органами внутрішніх справ України в контексті національної безпеки 

/ М. Ф. Криштанович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 403 с. : іл., 

табл. Шифр зберігання в Бібліотеці: А758394. Проведено комплексний 

спеціальний аналіз державно-управлінської діяльності з реформування 

органів внутрішніх справ в Україні. Особливу увагу звернуто на 

висвітлення трансформації державного управління органами внутрішніх 

справ як пріоритетної вимоги забезпечення національної безпеки. 

Проаналізовано нормативно-правові засади державного регулювання 

діяльності ОВС. Висвітлено принципи та напрями державного управління 

матеріально-технічним і кадровим забезпеченням ОВС як важливого 

інструменту стабільності національної безпеки. Визначено напрями 

діяльності органів державного управління щодо підвищення ефективності 

функціонування ОВС у сфері національної безпеки. 

112. Криштанович М. Ф. Стан Національної поліції України та 

шляхи її реформування / М. Ф. Криштанович // Молодий вчений. - 2017. - 

№ 4, ч.1. — С. 29-32. Розглянуто основні напрями реформування 

Національної поліції України, проаналізовано першорядні шляхи вирішення 

проблемних питань, що можуть з’явитися в процесі здійснення реформи. 

Розкрито зміст та значення організаційного та нормативно-правового 

механізмів публічного управління щодо процесу реформування цих органів. 

Текст: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/8.pdf 

113. Крищенко А. Взаємодія національної поліції з іншими 

суб’єктами у сфері забезпечення публічної безпеки / А. Є. Крищенко // 

Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — Вип. 4. 

— С. 164-170 . — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18046-4(2017). 

Проведено комплексний аналіз взаємодії органів Національної поліції з 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/8.pdf


іншими суб’єктами у сфері гарантування публічної безпеки. Розглянуто 

основні тенденції гарантування публічної безпеки в Україні, надано 

авторське визначення взаємодії Національної поліції з іншими суб’єктами 

у сфері гарантування публічної безпеки, виокремлено напрями взаємодії з 

Національною гвардією, органами місцевого самоврядування, 

громадськістю. Обґрунтовано науково-теоретичні висновки та практичні 

пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативно-правового 

регулювання взаємодії органів публічного адміністрування у сфері 

гарантування публічної безпеки.. Текст: 

http://nvppp.in.ua/vip/2017/4/vip4_2017.pdf 

114. Кудар К. В. Особливості особистісної зрілості працівників 

правоохоронних органів, які виконували службово-бойові завдання в 

нетипових умовах / К. В. Кудар // Право і Безпека. — 2017. — № 1. — С. 

134-140. Наведено результати дослідження особистісної зрілості та її 

основних складових (мотивації досягнень, ставлення до свого «Я», 

почуття громадянського обов’язку, життєвої установки, здатності до 

психологічної близькості з іншими людьми) у працівників Національної 

поліції України та Національної гвардії України після виконання ними 

службових завдань у зоні проведення АТО. Виявлено відмінності при 

порівнянні цих двох груп за такими аспектами особистісної зрілості, як 

почуття громадянського обов’язку та життєва установка. 

115. Кудар К. В. Особливості саморегуляції поведінки у 

співробітників правоохоронних органів після виконання службово-

бойової діяльності / К. В. Кудар // Право і Безпека. — 2016. — № 3. —    

С. 133-138. Описано особливості саморегуляції поведінки співробітників 

правоохоронних органів, які виконували службово-бойові завдання за 

нетипових умов. Проаналізовано поняття «саморегуляція», мету 

саморегуляції поведінки та критерії її ефективності. Проведено 

порівняльний аналіз показників саморегуляції співробітників підрозділів 

Національної поліції та Національної гвардії України. Визначено сильні й 

http://nvppp.in.ua/vip/2017/4/vip4_2017.pdf


слабкі сторони регуляторних здібностей учасників дослідження, надано 

рекомендації щодо вдосконалення саморегуляції. 

116. Кудар К. В. Психологічна допомога працівникам 

правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в 

нетипових умовах / К. В. Кудар // Право і Безпека. — 2017. — № 2. — С. 

12-17. Описано сучасні підходи та методи психології, які застосовуються 

в роботі з людьми з посттравматичними стресовими розладами, 

розладами адаптації тощо. Проаналізовано можливості використання 

самодопомоги, дебрифінгу тощо в роботі з працівниками правоохоронних 

органів, які виконували службові обов’язки за нетипових умов. Показано 

дієвість різних методів психології залежно від етапу надання 

психологічної допомоги та складності симптоматики. Наголошено, що 

психологічна самоосвіта, взяття відповідальності на себе за свій стан, 

оволодіння навичками правильної поведінки та позитивне мислення є 

важливими в реабілітації правоохоронців, які виконували службові 

завдання за нетипових умов.  

117. Кузніченко С. Адміністративно-правовий режим воєнного 

стану / С. О. Кузніченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2014. – 230 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А740155. 

З'ясовано закономірності становлення та розвитку інституту 

адміністративно-правового режиму воєнного стану, розроблено й 

обґрунтовано практичні рекомендації щодо подальших напрямів розвитку 

теорії цього інституту. 

118. Кузніченко С. Закон України ”Про правовий режим 

надзвичайного стану” : наук.-практ. комент. / С. О. Кузніченко ; Одес. 

держ. ун-т внутр. справ. – Харків : Право, 2015. – 162, [1] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А754168. Здійснено детальний аналіз Закону 

України ”Про правовий режим надзвичайного стану”. Подано посилання 

на нормативно-правові акти, що деталізують положення кожної окремої 



статті Закону. Наведено доктринальні погляди щодо розвитку правового 

інституту надзвичайного стану в Україні. 

119. Кузьменко О. В. Особливості організації взаємодії 

Національної гвардії України з правоохоронними органами 

/ О. В. Кузьменко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. 

Серія: Юриспруденція : зб. наук. пр.  — Одеса, 2017. — Вип. 27. – С. 18-

21. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-27. 

120. Кузьменко О. В., Островський С. О. Особливості 

організації взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними 

органами / О. В. Кузьменко, С. О. Островський // Наук. вісн. Міжнар. 

гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. – Одеса, 2017. –   

Вип. 27. – С. 18-22. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  Бп 17425-27 

Визначено, що взаємодія Національної гвардії України з правоохоронними 

органами складається з організації і здійснення. Розкрито особливості 

організації взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними 

органами, визначено її специфіку та етапи здійснення. Текст: 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/7.pdf 

121. Куліш А. Діяльність податкової міліції: правові та 

організаційні засади / А. М. Куліш, Д. Г. Мулявка, О. М. Рєзнік ; М-во 

освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. — Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. 

— 139 с. : іл., табл. Шифр зберігання в Бібліотеці: А758387. Монографія 

присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правових засад 

функціонування підрозділів податкової міліції і вироблення практичних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності здійснюваної нею 

діяльності. Вперше в рамках дослідження з використанням значної 

кількості нових нормативних джерел та наукової літератури проведено 

комплексне дослідження адміністративно-правових засад діяльності 

податкової міліції, здійснено системний аналіз правовідносин, визначено 

основні проблеми,  а також обґрунтовано найбільш істотні напрями 

вдосконалення правового регулювання податкової міліції. 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc27/7.pdf


122. Кухаренко Л. Знайомтеся – шкільний офіцер поліції: у 

Інформаційно-творчому агенстві ”ЮН-ПРЕС” Київського Палацу дітей та 

юнацтва відбулася зустріч із незвичайними правоохоронцями / Людмила 

Кухаренко // Вечір. Київ. — 2018. —   5 квіт. (№ 14). — С. 17. Висвітлено 

інформацію щодо реалізації проекту ”Шкільний офіцер поліції”, що 

передбачає співробітництво правоохоронців і навчальних закладів з метою 

створення у них безпечного середовища. Зазначено, що для цього потрібно 

сформувати нову модель спілкування з підлітками. 

123. Кущ П. Безпеку поки що не гарантовано / Павло Кущ // 

Уряд. кур’єр. — 2018. — 28 квіт. (№ 83). — С. 3. Надано інформацію про 

засідання круглого столу ”Актуальні питання забезпечення мінної безпеки 

та гуманітарного розмінування на території України” за участі 

посадовців провідних міністерств і відомств, військових, правоохоронців, 

представників міжнародних організацій. Зазначено, що однією з 

найболючіших проблем є проблема недостатньої поінформованості 

стосовно дуже важливих моментів мінної безпеки. Наголошено на 

необхідності ухвалення Верховною Радою України (ВР України) 

законопроекту ”Про протимінну діяльність”. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/bezpeku-poki-sho-ne-garantovano/ 

124. Лаврентьєв О. М. Формування тактико-технічних дій 

співробітників правоохоронних органів України в екстремальних 

умовах / О. М. Лаврентьєв, О. В. Буток, М. О. Панасюк // Наук. часопис 

Нац. пед.. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. 

культури (Фіз. культура і спорт). — К., 2013. — Вип. 7 (33), т. 1 (А-–М). - 

С. 425-430. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17119-7/1(33). 

125. Лазукова О. В. Нормативне забезпечення та практика 

реалізації процесуального порядку надання дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення антитерористичної операції / О. В. 

Лазукова // Проблеми законності : зб. наук. пр./ М-во освіти і науки 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/bezpeku-poki-sho-ne-garantovano/


України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого.- Харків, 2017. – Вип. 

138. – С. 183-194. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14233-138 

Проаналізовано особливості процесуального порядку надання дозволу на 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій за умов воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 

операції, а також наявні на сьогодні проблеми практико-прикладного 

характеру, пов’язані з реалізацією положень ст. 615 Кримінального 

процесуального кодексу України. Текст: 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/108951 

126. Литвин В. В. Формування та розвиток професійної 

компетентності патрульного поліцейського / В. В. Литвин // Наук. вісн. 

Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 277-288. Розглянуто складові 

професійної компетентності патрульного поліцейського. Окреслено 

основні шляхи формування патрульного  як професіонала. 

Охарактеризовано заходи з виявлення факторів, які сповільнюють 

професійний розвиток поліцейського. Проаналізовано особистісно-

індивідуальні й управлінські якості, пізнавальні та психолого-педагогічні 

компетенції. Обґрунтовано ефективність комплексної методики 

психологічного забезпечення процесу формування професійно 

компетентних працівників системи органів Національної поліції. Зʼясовано 

стадії становлення професійної компетентності працівника підрозділів 

патрульної поліції. Сформульовано комплекс вимог до професійної 

компетентності та професіоналізму поліцейських. Текст: 

http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-4.pdf 

127. Литвин І. Судові та правоохоронні органи України : навч. 

посіб. / І. І. Литвин, О. М. Окопник; Кіровогр. ін-т держ. та муніцип. упр. 

клас. приват. ун-ту. — Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2015. — 295 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А756500. Висвітлено статус судових і 

правоохоронних органів та порядок їх формування. Значну увагу приділено 

дослідженню природи судової влади в Україні. Розкрито зміст принципів 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/108951
http://scientbul.naiau.kiev.ua/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/4-4.pdf

