
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


правосуддя, проаналізовано функції і повноваження суду, прокуратури, 

органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. 

128. Литвиненко В. І. Концептуальні засади реформування 

правоохоронних органів України / В. І. Литвиненко // Наук. пр. МАУП. 

Серія: Юрид. науки.- Київ, 2017.- Вип.52(1).- С. 7-16. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15932-1(52) Наголошено, що однією з умов успішного 

реформування правоохоронної системи буде законодавче закріплення її за 

однією або кількома гілками влади, визначення механізмів контролю та 

відповідальних з контролю за додержанням законності у діяльності 

кожного правоохоронного органу. 

129. Лихова С. Кримінальна відповідальність за порушення 

безпеки людини за законодавством держав – учасниць Європейського 

Союзу / С. Я. Лихова ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса 

НАПрН України. – К. : Ред. журн. ”Право України” ; Х. : Право, 2013. – 

93 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А740126 Вперше у вітчизняній 

юридичній науці наведено результати порівняльного дослідження 

нормативного матеріалу держав - учасниць Європейського Союзу: Литви, 

Латвії, Польщі, Болгарії, Франції, ФРН. Розглянуто різні підходи до 

кримінально-правового забезпечення безпеки людини в країнах різних 

правових систем. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення і 

наближення українського законодавства до стандартів Європейського 

Союзу у цій галузі. 

130. Личенко І. Напрями вдосконалення юридичної освіти та 

підготовки працівників правоохоронних органів України на основі 

використання європейського досвіду / Ірина Личенко // Вісн. Нац. ун-ту 

”Львів. політехніка” : зб. наук. пр.  — Львів, 2017. — № 861. –  С. 554-559. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп2543-861 

131. Логвиненко М. І. Адміністративно-правове регулювання 

забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції 

України / М. І. Логвиненко, Т. В. Стрюкова // Право і суспільство. - 2017. - 



№ 6, ч. 2. — С. 106-110. Щодо проблеми посилення правового забезпечення 

механізму гарантування особистої безпеки поліцейських як одного із 

життєво важливих питань, що стоять перед керівними органами 

Національної поліції України та перед Міністерством внутрішніх справ 

зокрема. 

132. Луценко Ю. Звільнення від кримінальної відповідальності 

за злочини проти основ національної безпеки України / Ю. В. Луценко ; 

М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. — Харків : Право, 2015. 

— 197 с. Шифр зберігання в Бібілотеці: А758382. Монографія присвячена 

дослідженню теоретичних та практичних проблем звільнення від 

кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної 

безпеки України. Проаналізовано загальні та спеціальні види, умови, 

підстави та кримінально-правові наслідки звільнення від кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України. З 

урахуванням історичного та зарубіжного досвіду сформульовано 

пропозиції з удосконалення чинного кримінального законодавства України 

за злочини, які посягають на конституційний лад, державну владу, 

суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність, 

обороноздатність, державну, економічну та інформаційну безпеку 

України. 

133. Луценко Ю. Звільнення від кримінальної відповідальності 

за злочини проти основ національної безпеки України / Ю. В. Луценко ; 

М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. — Харків : Право, 2015. 

— 197 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А758382. Монографія присвячена 

дослідженню теоретичних та практичних проблем звільнення від 

кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної 

безпеки України. Проаналізовано загальні та спеціальні види, умови, 

підстави та кримінально-правові наслідки звільнення від кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України. З 

урахуванням історичного та зарубіжного досвіду автором сформовано 



пропозиції з удосконалення чинного кримінального законодавства України 

за злочини, які посягають на конституційний лад, державну владу, 

суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність, 

обороноздатність, державну, економічну та інформаційну безпеку 

України. 

134. Лясковська О. А. Керівник в органах і підрозділах 

Національної поліції України як організатор управління / О. А. 

Лясковська // Наук. вісн. публік. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. 

права. – Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 114–119. – Шифр зберігання в 

Бібілотеці: Бп18046-3(2017) Визначено перспективи формування 

управління кадрів нового покоління. Охарактеризовано роль керівника та 

кадровий потенціал керівного складу Національної поліції України. На 

основі принципу законності запропоновано модель управлінської 

діяльності керівників та її основні елементи. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/24.pdf 

135. Магда С. Забезпечення прав, свобод та реалізація 

обов’язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-

правових режимів / С. О. Магда. – Харків : Право, 2015. – 215 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А753154. У монографії досліджено питання 

забезпечення прав, свобод та реалізацію обов'язків громадян в умовах дії 

надзвичайних адміністративно-правових режимів. Значну увагу приділено 

міжнародно-правовим актам у сфері застосування надзвичайних режимів 

і правовим засадам регулювання реалізації надзвичайних адміністративно-

правових режимів. На основі чинного національного законодавства 

висвітлено комплекс питань, пов'язаних із проблемами законодавчого 

забезпечення прав, свобод і реалізації обов'язків громадян в умовах дії 

надзвичайних адміністративно-правових режимів, сформульовано 

пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення цих законодавчих 

засад. 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/24.pdf


136. Мазур О. Міжнародні стандарти та досвід запобігання, 

протидії і боротьби з тероризмом / О. С. Мазур, Д. О. Лук’яненко // 

Криміналістика і судова експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. / Київ. НДІ 

судов. експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 122-

129. – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп2648-62 Розглянуто питання 

міжнародного співробітництва у сфері боротьби з тероризмом та шляхи 

такого співробітництва. Зазначено, що ефективне міжнародне 

співробітництво у цій сфері неможливе без скоординованої роботи 

міжнародної спільноти, оскільки характер сучасного тероризму вимагає 

глобального реагування на його виклики на засадах міжнародної співпраці і 

кооперації. Проаналізовано Резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо 

запобігання войовничому екстремізму. Визначено критерії для зменшення 

кількості терористичних проявів і запобігання здійсненню терактів. 

137. Мартиненко О. Запобігання злочинам серед працівників в 

органах внутрішніх справ України : міжнародні та національні 

аспекти / О. А. Мартиненко, І. О. Теличкін. — Київ : Юрид. думка, 

2015. — 234 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А756505. Монографія 

присвячена теоретичному узагальненню основних напрямів удосконалення 

діяльності із запобігання злочинам серед працівників органів внутрішніх 

справ України з урахуванням світового досвіду. На підставі здійсненого 

кримінологічного аналізу сформовано пакет пропозицій щодо 

використання зарубіжного досвіду у сфері нормативно-правового 

забезпечення профілактики злочинності серед персоналу органів 

внутрішніх справ України з метою зміцнення зв'язків із населенням, 

удосконалення механізму підзвітності, забезпечення більшої прозорості 

та реформування системи управління. Окреслено заходи запобігання 

злочинам серед особового складу органів внутрішніх справ, спрямовані на 

ліквідацію умов, що спричиняють ні злочини. 

138. Марусевич Д. О. Механізм адміністративно-правового 

регулювання грошового забезпечення поліцейських / Д. О. Марусевич 



// Наук. вісн. Херсон. Держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки : [зб. наук. пр.]. — 

Херсон : ХДУ, 2017.— Вип. 4, т. 2. — С. 24-28. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17659-4/2(2017) Здійснено теоретико-правовий аналіз 

практики застосування спеціального законодавства про оплату праці 

поліцейських. Визначено основні складові частини грошового забезпечення 

поліцейських. Запропоновано провести перегляд окладів за спеціальними 

званнями та вдосконалити правову регламентацію надбавок, доплат і 

премій. Текст: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/6.pdf 

139. Марусевич Д. О. Теоретичні засади адміністративно-

правового регулювання грошового забезпечення поліцейських / Д. О. 

Марусевич // Наук. вісн. публік. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. 

права. – Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 123–128. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Бп18046-3(2017) Визначено зміст поняття ”грошове 

забезпечення поліцейських”. Виокремлено особливості грошового 

забезпечення поліцейських та розглянуто його структуру.  

Проаналізовано  нормативно-правову базу із зазначеного питання, вказано 

на недоліки наявної системи грошового забезпечення поліцейських. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/26.pdf 

140. Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції 

”Теорія та практика сучасної юриспруденції”: [у 2 т.].  Т. 2 / Асоц. 

випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. 

В., 2017. – 309 с. —  Шифр зберігання в Бібліотеці: А785390-2 Зі змісту: 

Міжнародні стандарти діяльності поліції / В. В. Крапив’янська. – С. 35–

38;  Поліцейське піклування / В. С. Мельниченко. – С. 50–53. 

141. Матеріали XX Ювілейної Міжнародної звітної конференції 

юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої   

20-річчю Національного університету ”Одеська юридична академія” 

та 170-річчю Одеської школи права,  12 трав. 2017 р. : у 3 т.  Т. 1 / [відп. 

ред. Г. О. Ульянова ; уклад.: Ю. Д. Батан]. — Одеса, 2017. – 470 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А783501-1 Зі змісту:  Взаємодія прокуратури з 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo04/part_2/6.pdf
http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/26.pdf


національною поліцією у досудовому розслідуванні / Я. В. Кедик. – С. 176–

177; Інститут медіації у кримінально-процесуальному праві / О. О. 

Курінний, Д. С. Білявський. – С. 187–189; Вимоги до поліцейського: 

теоретичний аспект / К. Сівач. – С. 205–207.   

142. Матеріали XX Ювілейної Міжнародної звітної конференції 

юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-

річчю Національного університету ”Одеська юридична академія” та 

170-річчю Одеської школи права : 12 трав. 2017 р. : у 3 т.  Т. 2 / [відп. 

ред. Г. О. Ульянова ; уклад.: Ю. Д. Батан]. — Одеса, 2017. — 467 с. -  

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А783501-2 Зі змісту:  Поліцейське 

піклування як шлях до реформування системи МВС в Україні / А. А. 

Герасименко. – С . 109–111. 

143. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів 

та аспірантів ”Верховенство права очима правників-початківців”,   18 

листоп. 2017 р., м. Одеса / [відп. ред.: Г. О. Ульянова ; уклад.: Ю. Д. Батан  

та ін.]. — Одеса : Гельветика, 2017. — 637 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А782738 Зі змісту: Гібридна війна як засіб геополітики у 

вимірі україно-російського конфлікту / О. С. Радаєв. – С. 121–123; 

Військова поліція як засіб врегулювання конфлікту на Донбасі / В. В. 

Головко. – С. 284–287; Природа та значення правоохоронної діяльності 

держави / В. О. Голубович. – С. 287–289; Проблеми організації і діяльності 

правоохоронних органів в умовах реформування  / В. О. Наливайченко. – С. 

308–310; Проблеми соціального захисту працівників поліції / В. І. 

Паламарчук. – С. 470–473. 

144. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Одеські юридичні читання” : м. Одеса, 10-11 листоп. 2017 р. / [за ред. Г. 

О. Ульянової ; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан]. — Одеса : Гельветика, 

2017. — 307 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А786284 Зі змісту: Вплив 

громадськості на правоохоронну діяльність / В. М. Дрьомін. – С. 235-238; 

COP V/S POP: парадигмальна характеристика поліцейської профілактики 



правопорушень /  В. О. Туляков. – С. 238-240; Європейська практика 

формування довіри та поваги до органів поліції / Н. С. Юзікова. – С. 240-

244; Взаємодія поліції та ЗМІ у протидії злочинам та правопорушенням / 

Т. В. Мельничук. – С. 244-248; Особливості реалізації принципу community 

policing в діяльності інститутів дільничих поліцейських і патрульної 

поліції, як першої  компетентної  ланки співпраці з населенням / І. В. Хорт. 

– С. 248-253; ”Community policing” – ”західний” концепт в українському 

контексті    / С. В. Баглай. – С. 254-257; Реалізація концепції ”community 

policing” в діяльності підрозділів Національної поліції / В. Я. Цитряк. – С. 

257-260;  Перспективи діяльності органів поліції у підвищенні рівня 

безпеки громадян та профілактиці віктимізації / А. М. Ізовіта. – С. 260-

263; Можливості впливу на злочинність через взаємодію ЗМІ та поліції / 

Н. О. Федчук. – С. 267-270; Окремі проблеми впровадження концепту 

”community policing” в Україні / О. В. Дикий. – С. 270-273; Проблеми 

взаємодії поліції та громади / С. А. Ілько. – С. 277-280; Взаємодія засобів 

масової інформації та правоохоронних органів / М. О. Мокряк. – С. 280-

283; Ситуативне запобігання злочинності в контексті взаємодії поліції 

та ЗМІ / О. В. Прижбило. – С. 288-290; ”Community policing” як новий 

підхід профілактики окремих видів насильницьких злочинів / К. Г. 

Махатадзе. – С. 290-293; Кримінологічне значення та нормативно-

правове забезпечення діяльності дільничих офіцерів поліції / О. О. 

Куровська. – С. 293-296; Впровадження принципу community policing у 

діяльність дільничих офіцерів поліції під час охорони публічного порядку в 

сільській місцевості / В. І. Мельник. – С. 297-300; Місце дільничих в 

контексті реформування поліції / В. І. Халанчук. – С. 300-304; 

Адміністративно-правові засади громадського контролю за 

правоохоронною діяльністю в Україні / О. О. Мартиненко. – С. 304-307. 

145. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Сучасна наукова дискусія: питання юриспруденції” : м. Запоріжжя, 

20–21 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідм.]. — Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 



2017. — 103 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А785197 Зі змісту: 

Проблеми реалізації Національною поліцією України функцій з 

профілактики правопорушень / В. І. Фелик. – С. 60-64. 

146. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

”Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення 

правової грамотності”: 24–25 лют. 2017 р. - Запоріжжя: Класич. приват. 

ун-т, 2017. - 119 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А777426 Зі змісту: 

Організаційно-правовий механізм діяльності правоохоронних органів, що 

забезпечують фінансово-економічну безпеку України / О. В. Козирь. – С. 

77-81. 

147. Матеріали другої всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції ”Реформування правової системи України під 

впливом євроінтеграційних процесів”: 17–18 берез. 2017 р. / [редкол.: В. 

М. Стратонов та ін.]. — Херсон : Гельветика, 2017. — 323 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А777425 Зі змісту: Принципи адміністративно-

примусової діяльності підрозділів Національної поліції України / Є. Д. 

Петрова. – С. 218-220; Правовий статус працівника поліції / О. І. 

Клімченко. – С. 250-251. 

148. Матіос А. В. Актуальні проблеми протидії фінансуванню 

тероризму в Україні: правові аспекти / А. В. Матіос // Публіч. право. - 

2017. - № 1. — С. 41-44. Розглянуто актуальні проблеми боротьби з 

фінансуванням тероризму та сепаратизму в Україні. Викладено 

авторську наукову точку зору щодо ризиків, які виникають в процесі 

оперативної та інституційної потидії фінансуванню тероризму.  

149. Матіос А. Реформування правоохоронних органів у воєнній 

сфері та відновлення системи військових судів як нагальна потреба 

сьогодення / Анатолій Матіос // Вісн. прокуратури. — 2016. — № 8. — С. 

33-38. Розкрито основні положення розробленої Генеральною 

прокуратурою України Концепції реформування правоохоронних органів у 

воєнній сфері. Наведено аргументи на користь реформування таких 



органів, а також щодо необхідності відновлення в Україні інституту 

військових судів. 

150. Медвідь М.  Механізм регулювання зайнятості у 

військових формуваннях та правоохоронних органах спеціалізованого 

призначення /  М. Медвідь. — Харків : Нац. акад. НГУ, 2014. — 347 с. 

Провідною ідеєю монографії с формування механізму регулювання 

зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах 

спеціального призначення на основі визначених автором достатніх умов 

гарантованого комплектування військових посад контрактним способом. 

З урахуванням проведеного аналізу міжнародного досвіду, а також 

виявлених залежностей укомплектованості військових посад 

контрактним способом від певних чинників запропоновано науково 

обгрунтовані заходи, що дають змогу поліпшити стан зайнятості у 

військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального 

призначення за недостатніх умов гарантованого комплектування 

військових. 

151. Мельцер Н. Нільс Мельцер: ”Україні важливо забезпечити 

ефективний контроль над діяльністю Служби безпеки” / Нільс Мельцер 

; бесіду вела Тетяна Курманова // Дзеркало тижня. — 2018. — 16-22 черв. 

(№ 23). — С. 10. Подано матеріали бесіди зі спеціальним доповідачем 

Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питання катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження Нільсом Мельцером, який перебував з візитом в Україні. 

Зазначено, що в ході візиту Нільс Мельцер проінспектував місця несвободи 

на окупованих українських територіях і пенітенціарні установи в інших 

частинах держави. Наголошено, що кількість випадків нелюдського 

ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, за 

останні роки значно скоротилась. Нільс Мельцер розповів про своє 

перебування на окупованих териоріях, де відвідав місця позбавлення волі. 

Прокоментовано проблему затримання людей Службою безпеки України 



(СБУ) та проінформовано про міжнародний досвід щодо порядку 

затримання особи в умовах військового конфлікту. Текст: 

https://dt.ua/SOCIUM/nils-melcer-ukrayini-vazhlivo-zabezpechiti-efektivniy-

kontrol-nad-diyalnistyu-sluzhbi-bezpeki-280737_.html 

152. Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: 

національний та міжнародний аспекти : навч. посіб. / [С. Б. Булеца та 

ін.] ; за заг. ред. О. Я. Рогача, М. В. Савчина, М. В. Менджул ; М-во освіти 

і науки України, ДВНЗ ”Ужгор. нац. ун-т”, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. 

публіч. права та міжнар. права. — Ужгород : РІК-У, 2017. — 346 с. —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А784685. Монографія присвячена 

міжнародним та національним аспектам забезпечення прав внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО). Висвітлено доктрину міжнародного права щодо 

переміщених осіб у контексті прав людини, здійснено порівняльний аналіз 

положення внутрішньо переміщених осіб в Україні та зарубіжних 

державах, зокрема – країнах ЄС, визначено процедурні аспекти 

забезпечення прав і свобод ВПО, досліджено юридичний механізм 

здійснення окремих прав ВПО. Окрему увагу приділено питанням 

забезпечення національної безпеки України та євроінтеграції в контексті 

внутрішніх міграційних процесів. Текст: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17480/1/Mechanism%20of%20P

roviding%20Right%27s%20of%20IDP.pdf 

153. Микитенко В. Забезпечення прав і свобод людини у 

службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку / В. В. 

Микитенко; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Букаєв В. В., 2014. – 

171 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А753126. Дослідження присвячено 

вивченню проблематики забезпечення прав і свобод людини у службово-

бойовій діяльності сил охорони правопорядку. Особливу увагу приділено 

правовому забезпеченню службово-бойової діяльності на сучасному етапі 

реформування правоохоронної системи України. 

https://dt.ua/SOCIUM/nils-melcer-ukrayini-vazhlivo-zabezpechiti-efektivniy-kontrol-nad-diyalnistyu-sluzhbi-bezpeki-280737_.html
https://dt.ua/SOCIUM/nils-melcer-ukrayini-vazhlivo-zabezpechiti-efektivniy-kontrol-nad-diyalnistyu-sluzhbi-bezpeki-280737_.html
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17480/1/Mechanism%20of%20Providing%20Right%27s%20of%20IDP.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17480/1/Mechanism%20of%20Providing%20Right%27s%20of%20IDP.pdf


154. Миколенко В. Інтернаціоналізація конституційного права 

як чинник впливу на процес модернізації правоохоронних органів / 

Віктор Миколенко // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. 

— 2017. — № 2. — С. 45-50. Досліджено специфічні особливості впливу 

інтернаціоналізації конституційного права на конституційну 

модернізацію національної правоохоронної системи. 

155. Миколенко В. Роль інтеграційних процесів у 

конституційній модернізації європейських правоохоронних систем / В. 

А. Миколенко // Держава і право. Серія: Юрид. науки : зб. наук. пр. / Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.  — Київ, 2017. – Вип. 

75. – С.124-133. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-75(юрид. 

науки) Досліджено специфічні особливості впливу інтеграційних процесів 

на конституційну модернізацію національних правоохоронних систем 

європейських держав. Наголошено, що рекомендаційна форма впливу 

інтеграційних правових процесів є найбільш юридично виправданою для 

здійснення конституційної модернізації національної правоохоронної 

системи за сучасних умов європейської міждержавної інтеграції, оскільки 

дозволяє врахувати корисний досвід національного правового розвитку, 

провести якісний порівняльно-правовий аналіз та обрати оптимальні 

шляхи подальшої конституційної модернізації організації та діяльності 

правоохоронних органів. Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-

yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf 

156. Мирошниченко А. К. Досвід іноземних держав із 

запобігання злочинам, що вчиняються з мотиву помсти щодо 

працівників правоохоронних органів і суду / А. К. Мирошниченко // 

Юрид. наука. — 2016. — № 12. — С. 104-112. Розглянуто законодавство й 

проаналізовано досвід іноземних держав з регулювання та запобігання 

злочинам, що вчинені з мотивів помсти, ненависті, ворожнечі. 

Акцентовано увагу на вказаних злочинах щодо працівників правоохоронних 

органів і суду. 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-75-_2017_.pdf


157. Мислива О. О. Імплементація міжнародних стандартів 

щодо застосування зброї у законодавство України / О. О. Мислива // 

Альм. міжнар. права. - 2017. - Вип. 18. — С. 30-37. Зіставлено вітчизняні 

та міжнародно-правові норми, які регламентують застосування зброї 

поліцейськими, запропоновано усунути деякі розбіжності і 

неузгодженості, які нині існують у системі нормативно-правового 

механізму застосування зброї в Україні. Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_18_6 

158. Михальчишин Ю.  Українські спецслужби. Перемоги і 

поразки останнього століття : [бесіда з експертом із питань безпеки, 

співробітником СБУ в 2014–2016 роках Юрієм Михальчишиним] / Юрій 

Михальчишин // Універсум. - 2018. - № 1/2. — С. 37-38. Обговорено 

історію становлення українських спецслужб. Текст: 

http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-

stol-ttya 

159. Міжнародне право: De Lege Praeterita, Instante, Futura : 

матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 25 листоп. 2016 р.  / М-во освіти 

і науки України, Міжнар. гуманіт. ун-т, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” [та 

ін.]. — Одеса : Фенікс, 2016. — 233, [6] с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А783474 Зі змісту: Щодо спроб запровадження категорії 

«гібридна війна» в сучасному міжнародному праві / Б. В. Бабін. – С. 11–16; 

Міжнародні стандарти здійснення кримінального провадження в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції / А. Г. Каткова. – С. 38–41; Міжнародне 

гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини / Д. О. 

Коваль. – С. 41–46; Міжнародно-правовий вимір гібридної війни як 

продовження холодної війни / Є. М. Селих. – С.137–140. 

160. Міщенко І. У пріоритеті – стимул для повернення додому 

тих, хто нині в окупації / Іванка Міщенко // Уряд. кур’єр. — 2018. —        

5 трав. (№ 86). — С. 3. Надано інформацію про брифінг командувача 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_18_6
http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-stol-ttya
http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-stol-ttya


Об’єднаних сил Сергія Наєва, який наголосив, що серед пріоритетів 

спільної роботи військових і правоохоронних структур, а також 

військово-цивільних адміністрацій на території проведення операції 

Об’єднаних сил – відновлення й розбудова зруйнованої під час бойових дій 

інфраструктури. Він висловив впевненість, що спільними зусиллями 

вдасться створити на території Донецької та Луганської областей 

соціальні і правові умови для повернення додому громадян, які опинилися 

під окупацією. Об’єднані сили докладатимуть зусиль до зменшення 

незручностей для мирного населення, буде оптимізовано порядок 

отримання перепусток і систему пропуску. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-prioriteti-stimul-dlya-povernennya-dodomu-

tih-ht/ 

161. Міщенко І. Чи з’являться поліцейські станції у громадах 

Луганщини? : правоохоронці області шукатимуть шляхи співпраці з 

новоствореними ОТГ / Іванка Міщенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 4 квіт. 

(№ 65). — С. 5. Надано інформацію про координаційну нараду керівників 

правоохоронних органів Луганської області, під час якої було обговорено 

стан взаємодії поліції з населенням, територіальними громадами та 

громадськими об’єднаннями. Зазначено, що за 2017 рік суттєво зросла 

кількість об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в регіоні і зараз їх 

налічується вже вісім. Наведено коментарі начальника Головного 

управління Національної поліції в Луганській області Сергія Комісарова, 

який підкреслив важливість розроблення та прийняття територіальних 

програм профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки та 

порядку. Наголошено також на актуальності питання впровадження 

системи ”Безпечне місто” 

162. Мошак Г. Вивчення та вдосконалення роботи органів 

поліції : (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) / Г. Г. Мошак ; Одес. 

нац. мор. ун-т, М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2015. – 93 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А753158. Робота є одним із перших у 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-prioriteti-stimul-dlya-povernennya-dodomu-tih-ht/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-prioriteti-stimul-dlya-povernennya-dodomu-tih-ht/


вітчизняній літературі порівняльним дослідженням неправомірних дій 

поліцейських і міліціонерів за матеріалами ФРН, Швейцарії та України. 

Розглянуто несанкціоноване застосування сили, упереджене ставлення до 

громадян та інші проблемні питання. Виділено недоліки і досвід, пов'язані 

з підготовкою та проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012, а також 

виконання поліцейських функцій у контексті правових вимог до них. 

163. Музичук О. М. Контроль органів виконавчої влади за 

діяльністю правоохоронних органів в Україні / О. М. Музичук // Право і 

Безпека. — 2014. - № 2. - С. 53-56. Сформульовано поняття та визначено 

особливості контролю органів виконавчої влади за діяльністю 

правоохоронних органів в Україні. Зроблено висновок, що особливість 

контролю органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів 

в Україні полягає у тому, що правоохоронні органи, які крім органів 

прокуратури, є органами виконавчої влади, одночасно можуть бути його 

суб’єктами та об’єктами, оскільки наділені повноваженнями взаємного 

контролю один щодо одного.  

164. Мул А. М. Поняття надзвичайної ситуації в законодавстві 

України, зарубіжних держав і в міжнародних правових актах / А. М. 

Мул // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. 

наук. пр. — Одеса, 2016. — Вип. 22. - С. 133-136. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-22 

165. Муравйов К. Сучасний стан реалізації державної політики 

у сфері виконання кримінальних покарань // КирилоМуравйов  // Наук. 

зап. Серія: Право /  Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — 

Кропивницький, 2017. – Вип. 1. – С. 126-131. –– Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Бп18146-1  Досліджено на основі аналізу чинного 

законодавства України сучасний стан реалізації державної політики у 

сфері виконання кримінальних покарань. Розглянуто державні органи на 

які покладено завдання з реалізації у сфері виконання кримінальних 

покарань. Доведено, що необхідно створити умови для залучення 



інвестицій у підприємства установ виконання покарань та розмістити на 

цих підприємствах замовлення на випуск продукції для регіональних 

потреб із метою самозабезпечення установ виконання покарань та 

зменшення навантаження на державний бюджет. 

166. Наєв С. Генерал-лейтенант, командувач Об’єднаних сил 

Сергій Наєв: ”Мета нашої операції – визволення Донбасу від 

російських загарбників” / Сергій Наєв // Уряд. кур’єр. - 2018. - 23 берез. 

(№ 56). — С. 1, 5. Подано інтерв’ю Укрінформу новопризначеного 

командувача Операції Об’єднаних сил (ООС) генерал-лейтенанта Сергія 

Наєва про бачення поточної ситуації та майбутні кроки з поновлення 

територіальної цілісності України. Зазначено, що однією з функцій ООС є 

координація і контроль за діяльністю військово-цивільних адміністрацій у 

Донецькій та Луганській областях в сфері національної безпеки і оборони. 

Наголошено, що Президент України – Головнокомандувач Збройних сил – 

поставив чітке завдання Збройним силам України (ЗСУ), іншим збройним 

формуванням і правоохоронним органам бути готовими не лише до 

ведення оборонних дій, а й до повного визволення окупованих територій. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/general-lejtenant-komanduvach-

obyednanih-sil-sergi/. 

167. Науково-практичний коментар розділу IV ”Повноваження 

поліції” та розділу V ”Поліцейські заходи” Закону України ”Про 

національну поліцію” / [Т. П. Мінка та ін.] ; за заг. ред. Т. П. Мінки ; М-

во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Харків : 

Право, 2016. — 176, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці:   А764387  

Запропоновано постатейний коментар до окремих розділів Закону 

України «Про Національну поліцію», зокрема до розділу IV «Повноваження 

поліції» та розділу V «Поліцейські заходи». 

168. Нелін О. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України 

: [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / О. І. Нелін ; М-во освіти і науки 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/general-lejtenant-komanduvach-obyednanih-sil-sergi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/general-lejtenant-komanduvach-obyednanih-sil-sergi/


України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. — 2-ге вид., випр. і допов. 

— Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 502 с. : табл. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А758415. На основі чинного законодавства і теоретичних 

положень обґрунтовано необхідність приведення цієї дисципліни за 

формою і змістом у відповідність із вимогами судово-правової реформи, 

яка відбувається в країні. Йдеться про концептуально новий підхід до 

інтерпретації діяльності судів, які остаточно позбулися найменування 

«судові органи» та безповоротно посіли відведене їм Конституцією 

України місце судової влади з принципово оновленими функціями і значно 

розширеними процесуальними повноваженнями. Докладно розглянуто 

організацію та діяльність правоохоронних і правозахисних органів, які 

зараз, поряд з судовою владою і правоохоронною системою України, 

перебувають у стані реформування. 

169. Нікуліна А. Г. Сутність та особливості адміністративно-

правового статусу органів досудового розслідування Національної 

поліції України / А. Г. Нукуліна // Наук. вісн. публік. і приват. права : зб. 

наук. пр. / НДІ публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 128–132. – – 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18046-3(2017) Проаналізовано погляди 

науковців щодо визначення сутності й особливостей адміністративно-

правового статусу Національної поліції України. Надано визначення 

адміністративно-правового статусу органів досудового розслідування 

Національної поліції. На основі аналізу юридичної літератури виокремлено 

особливості адміністративно-правового статусу органів досудового 

розслідування Національної поліції та його елементів. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/27.pdf 

170. Однолько І. В. Взаємодія правоохоронних органів у сфері 

запобіганні кримінальних правопорушенням / І. В. Однолько // Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, 

Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивч. проблем злочинності. 

— Харків, 2017. –  Вип. 34. -  С. 41-52. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/27.pdf


Бп14628-34  Проаналізовано взаємодію правоохоронних органів  щодо 

запобігання кримінальним правопорушенням. Наведено порівняння з 

іншими суміжними поняттями, визначення форм, напрямів та суб’єктів 

взаємодії. 

171. Окопник О. М. Зарубіжний досвід діяльності поліції та 

особливості втілення його у реформування правоохоронних органів 

(міліції) України / О. М. Окопник // Наук. вісн. Акад. муніцип. упр. Серія 

”Право” : зб. наук. пр. / Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — Вип. 2. –      

С. 118-124. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17122-2(2014). 

172. Організація судових та правоохоронних органів: 

нормативні акти : [зб. законодав. актів / упоряд. А. В. Лапкін]. — Харків : 

Право, 2017. — 539 с. –  Шифр зберігання в Бібліотеці: А784403 Вміщено 

основні нові законодавчі акти, якими регламентується організація судової 

влади, органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань, виконання судових рішень, адвокатури і нотаріату в Україні 

за станом на 1 вересня 2017 року. 

173. Особливості процесуального доказування у кримінальних 

провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих 

територіях: матеріали II Круглого  столу (3 листоп. 2017 року). – Київ.- 

2018. – 124 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б355650 Зі змісту: Деякі 

питання щодо формування доказової бази у кримінальному провадженні в 

злочинах, вчинених на тимчасово окупованих територіях та в зоні 

проведення АТО / В. М. Беднарська.  – С. 11-14; Особливості 

процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, 

вчинені на тимчасово окупованих територіях / В. М. Бондаренко. – С. 14-

20;  Окремі питання оцінки доказів у кримінальних провадженнях про 

злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях, об’єктом яких є 

основи національної безпеки України / О. В. Зиков. – С.38-41; Особливості 

збирання доказів у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 



правопорушень, учинених в районі проведення АТО  / Є. В. Калінін. – С. 41-

45; Прокурорам в районі проведення АТО: особливості кваліфікації 

збройних конфліктів та інших ситуацій насильства відповідно до норм 

міжнародного гуманітарного права / О. О. Карпенко. – С. 51-55;  

Особливості збирання доказів у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень, учинених в районі проведення 

антитерористичної операції / І. В. Яковенко. – С. 114-117; Актуальні 

питання застосування кримінального процесуального законодавства в 

районі проведення антитерористичної операції / В. М. Янко. – С. 121-123. 

Текст: 

http://napu.com.ua/materialy/Osobluvosti_procesualnogo_dokazuvania.pdf 

174. Островський С.  Особливості організації взаємодії 

Національної  Гвардії України зі Збройними силами України / С. О. 

Островський // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Одес. 

юрид. акад.”. — Івано-Франківськ, 2017. — Вип. 3 (18). – С. 81-84. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-3(18). Визначено, що організація 

взаємодії Національної гвардії зі Збройними силами України повинна  мати  

завчасний  характер,  тому  що  будь  яка взаємодія потребує глибоких 

розрахунків, вибірковості застосування засобів відповідно до тієї чи іншої 

ситуації, необхідності комплексного виконання завдань, що стоять  перед  

підрозділами  для  реалізації  єдиної  мети.  Організація  будь  якої  

взаємодії  потребує  тренувань  щодо   виконання   поставлених   

комплексних   завдань   шляхом   наближення   командно-штабних   

навчань   до   реальної  життєвої  ситуації.  Організація  взаємодії  

Національної гвардії зі Збройними силами України також повинна 

зосереджуватися на статусі керівника. 

Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/21.pdf 

175. Островський С. О. Поняття та зміст інформаційно-

аналітичної діяльності як елемента інформаційно-аналітичного 

забезпечення взаємодії Національної гвардії України із 

http://napu.com.ua/materialy/Osobluvosti_procesualnogo_dokazuvania.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/21.pdf


правоохоронними органами та Збройними силами України / С. О. 

Островський // Актуал. пробл. вітчизнян. юриспруденції : наук. зб. / 

Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара.- Дніпро, 2017. - Вип. 4. –    С. 92-97. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17605-4(2017)  Розкрито поняття та 

зміст інформаційно-аналітичної діяльності як елемента інформаційно-

аналітичного забезпечення взаємодії Національної гвардії України із 

правоохоронними органами та Збройними силами України. 

176. Островський С. Поняття та елементи механізму взаємодії 

Національної гвардії України з правоохоронними органами та 

Збройними силами України / С. О. Островський // Наук. вісн. Ужгород. 

нац. ун-ту. Серія: Право. — Ужгород, 2017. – Вип. 46, т. 2. – С. 12-16. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-46/2 Розкрито поняття 

механізму взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними 

органами та Збройними силами України. Визначено елементи 

досліджуваного механізму. Розкрито сутність елементів механізму 

взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та 

Збройними силами України. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/4.pdf 

177. Островський С. О. Поняття та функції правоохоронних 

органів держави / С. О. Островський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. 

Серія: Юрид. науки. — Херсон, 2017. — Вип. 1, т. 2. - С. 46-49. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці : Бп17659-1/2(2017). 

178. Падалка О. А. Заходи забезпечення реалізації 

адміністративно-правового статусу Національної поліції України // 

Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. – 

Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 133–138. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп18046-3(2017) Обґрунтовано, що для ефективного виконання 

Національною поліцією своїх завдань і функцій, здійснення належним 

чином наданих їй владних повноважень недостатньо лише прописати їх у 

нормативно-правовому акті, необхідно відповідно забезпечити реалізацію 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/4.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/4.pdf


органом влади свого правового становища. На підставі аналізу наукових 

підходів до визначення понять ”забезпечення”, ”забезпечувати” й 

”організація” запропоновано визначення понять ”забезпечення діяльності 

Національності поліції України” й ”організаційне забезпечення діяльності 

Національної поліції”. Виокремлено основні напрями організаційного 

забезпечення діяльності зазначеного органу. Наголошено, що на сьогодні в 

Україні вже закладені основні організаційні засади діяльності 

Національної поліції та запроваджені відповідні забезпечувальні 

механізми. Головним завданням Національної поліції є забезпечення 

стабільної та ефективної роботи її органів шляхом повноцінного 

задоволення їх потреб в інформаційних, матеріально технічних, 

фінансових, кадрових та інших ресурсів. Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/28.pdf 

179. Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність за 

перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу за КК України: основні теоретичні та 

прикладні проблеми / О. Ф. Пасєка // Наук. вісн. Львів. держ.     ун-ту 

внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2017. – Вип. 3. – С. 166-176. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2017) Проаналізовано основні 

теоретичні та прикладні проблеми кримінальної відповідальності за 

перевищення влади або службових повноважень відповідно до 

Кримінального кодексу України. Розглянуто проблемні питання щодо 

визначення елементів цього складу злочину й окремих його ознак. 

Акцентовано на відсутності чітких критеріїв приналежності того  чи 

іншого органу до категорії «правоохоронний». Наголошено на проблемах, 

які виникають під час визначення змісту перевищення влади, перевищення 

службових повноважень, а також змісту поняття «істотна шкода». 

Зроблено спробу вдосконалити чинне кримінальне законодавство в частині 

регламентації відповідальності за перевищення влади або службових 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/28.pdf


повноважень. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/20.pdf 

180. Пахомов В. Військова поліція / Володимир Васильович 

Пахомов, Ігор Володимирович Карих, Руслана Олександрівна Дегтяр // 

Прав. горизонти. - 2017. - № 5. — С. 120-124. Проаналізовано питання 

запровадження в Україні інституту Військової поліції відповідно до 

проекту Закону України «Про Військову поліцію» від 21 січня 2015 року   

№ 1805, який внесений до Верховної Ради України. Запропоновано 

створити новий правоохоронний орган – Військову поліцію, яку буде мати 

більш широкі повноваження, зокрема, право проводити досудове слідство. 

181. Петровський О. Проблемні питання формування єдиного 

інформаційного простору правоохоронних органів 

/ Олександр Петровський // Підприємництво, господарство і право. — 

2017. — № 8. — С. 145-148. Досліджено питання формування та 

функціонування єдиного інформаційного простору правоохоронних органів, 

наведено його характерні ознаки. Проаналізовано проблеми формування 

єдиного інформаційного простору правоохоронних органів та 

запропоновані шляхи їх вирішення. 

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

182. Плетньова А. Є. Фільтраційна діяльність правоохоронних 

органів в Україні: проблеми сучасності / А. Є. Плетньова // Наук. вісн. 

Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. — Херсон, 2016. — Вип. 4, т. 2. - 

С. 23-25. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-4/2(2016). 

183. Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в 

демократичному суспільстві : наук. зап. / [ І. О. Кресіна та ін.] ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, 2014. — 143 с. . —  Шифр зберігання в 

Бібліотеці : А759532. Розкрито поняття сепаратизму,  політико-правові 

механізми запобігання та протидії сепаратизму в демократичному 

суспільстві. Здійснено класифікацію основних проявів сепаратизму в 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2017/20.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/8.pdf


Україні. Проаналізовано й систематизовано основні причини та 

передумови відцентрових тенденцій та спроб сецесії в окремих регіонах 

України. Досліджено вітчизняну законодавчу базу щодо запобігання та 

протидії сепаратизму з точки зору  ефективності боротьби з проявами 

сепаратизму, обґрунтовано шляхи її вдосконалення. Здійснено 

класифікацію політичних та інших механізмів запобігання та протидії 

сепаратизму, що застосовуються різними політичними акторами в 

Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід протидії сепаратизму та 

перспективи його використання в Україні. Визначено низку правових 

механізмів та рекомендацій щодо нейтралізації сепаратизму, досі не 

застосованих в Україні, зокрема тих, що стосуються захисту прав 

національних меншин, збереження територіальної цілісності та 

блокування участі інших держав у дезінтеграції України. Доведено, що 

сепаратизація є перешкодою демократичного розвитку та євроінтеграції 

України. 

184. Полумієнко С. Гібридна війна, її окремі передумови, 

стратегії та наслідки / С. К. Полумієнко // Вісн. НАН України. – 2017. –  

№ 8. –  С. 72-82. Розглянуто основні економічні, соціальні та технологічні 

передумови гібридної війни в Україні. Проведено порівняльний аналіз 

ресурсного потенціалу окремих країн, що найбільшою мірою впливають на 

ситуацію в Україні. Обговорено стратегії гібридної війни та їх можливі 

наслідки. Проаналізовано поточну ситуацію в Україні і зроблено спробу 

знайти передумови формування національної стратегії припинення війни 

та виходу з кризи. 

185. Пономарьов С. Правоохоронна функція Служби безпеки 

України / С. П. Пономарьов. – Харків : Золота миля, 2014. – 246 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А749795 Монографію присвячено аналізу та 

вирішенню проблем, які виникають в процесі реалізації правоохоронної 

функції Служби безпеки України. Концептуальні засади роботи 

включають розробку теоретичних положень і практики застосування 



форм і методів діяльності Служби безпеки України. Наведено теоретичні 

та практичні положення механізму дії засобів і методів правового 

регулювання функціонування Служби безпеки України. 

186. Пономарьов С. Служба безпеки України в секторі безпеки і 

оборони України / С. П. Пономарьов // Право і Безпека. - 2018. - № 4. — 

С. 127-131. Висвітлено діяльність одного з основних суб’єктів 

забезпечення безпеки і оборони України – Служби безпеки України. 

Охарактеризовано основні завдання та повноваження цього 

правоохоронного органу спеціального призначення. Наголошено на 

необхідності реформування Служби безпеки України та викладено 

поставлені в державі завдання у сфері безпеки. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33731 

187. Права людини в діяльності української поліції – 2016 / [В. 

К. Батчаєв  та ін. ; упоряд. та ред.: Є. О. Крапивін] ; Асоц. УМДПЛ, 

Експерт. група ”Поліція під контролем”. - Київ : Софія-А, 2017. -             

289 с.   Шифр зберігання в Бібліотеці: А775459 Видання присвячене 

стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом 

року а також ключовим подіям в сфері поліцейської діяльності — реформі 

поліції та атестуванню (переатестації) поліцейських. Головний акцент  

зроблено на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод 

людини, що закріплені в Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року: порядок розділів та перелік прав, що в 

ньому висвітлюється, відповідають порядкові статей Конвенції. Аналіз 

ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці 

органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових 

публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах 

масової інформації. Щорічне видання започатковано Управлінням 

моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) в системі МВС в 2008 

році. 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33731


188. Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі 

в умовах реформування державної кримінально-виконавчої служби 

Україн  / [К. А. Автухов та ін.] ; за заг. ред. А. Х. Степанюка ; НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса НАПрН України, 

Координац. бюро з проблем кримін.-віконав. права. — Харків : Право, 

2015. — 243 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А760244 Монографію 

присвячено дослідженню теоретичних і практичних питань реалізації 

прав і законних інтересів засуджених до позбавлення волі в умовах 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Поряд 

із дослідженням загальнотеоретичних питань прав засуджених до 

позбавлення волі розглянуто також теорію та практику реалізації 

засудженими права на правову допомогу,  особисту безпеку,  освіту,  

працю, виборчі, медичні та сімейні права. Розкрито специфіку правового 

статусу засуджених до позбавлення волі та надано низку пропозицій щодо 

змін до законодавства, яке регулює порядок виконання досліджуваного 

виду покарання. 

189. Правова реформа та забезпечення демократизаційних 

процесів і національної безпеки в Україні : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф., 12–13 груд. 2014 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т 

нац. та міжнар. права ; [відп. ред. Т. С. Ківалова]. – Одеса : Міжнар. 

гуманіт. ун-т, 2014. – 241 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А753123.  

190. Правові засади діяльності правоохоронних органів : зб. 

наук. пр. за матеріалами IV Міжнарод. наук.-практ. конф. (15 груд.       

2017 р.), [м. Харків] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін. ; 

редкол.: Є. О. Алісов  (голова) та ін.]. — Харків : Точка, 2017. — 188 с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці :  В74114  Зі змісту:  Законодательные 

проблемы Национальной полиции / Л. И. Мезенцев. – С. 17-18; 

Политическое влияние на деятельность  руководителя Национальной 

полиции Украины / П. В. Овсянников. – С. 21-22; Досвід Польщі у 

формуванні та функціонуванні поліції / А. І. Абдюханова. – С. 36-38; 



Діяльність правоохоронних органів щодо протидії нелегальної міграції в 

Україні / Т. І. Вітковська. – С. 48-49; Адміністративно-правове 

регулювання антитерористичної операції / А. В. Григорцев. –   С. 53–55; 

Актуальні питання застосування міжнародного гуманітарного права в 

окремих районах Донецької та Луганської областей / Д. Е. Джафаров. –  

С. 55–56; Превентивна (попереджувальна) функція поліції як засіб 

забезпечення правопорядку / А. О. Зубко. – С. 62-63; Міліція та  

Національна поліція: порівняльний аспект / С. Г. Константиновський. – 

С.77-79; Правові засади забезпечення інформаційної безпеки в 

департаменті кіберполіції / В. Ю. Лиманський. – С. 87-88; Щодо 

регламентації деяких аспектів діяльності патрульної поліції у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху / М. С. Лобко. – С. 90-92; Правовий 

нігілізм в діяльності працівників поліції / П. М. Приблуда. – С. 104-106; 

Взаємодія оперативних підрозділів правоохоронних органів України у 

протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів / Г. К. Смоляков. –   

С. 110-111. 

191. Правові основи воєнної безпеки України / Є. Л. Стрельцов 

[та ін.]. - Львів : Нац. акад. сухопут. військ, 2016. - 187 с. Шифр зберігання 

в Бібілотеці :  Б352162  Досліджено поняття, ознаки та основні 

напрямки правового регулювання воєнної безпеки в Україні з урахуванням 

складного політичного та соціально-економічного сучасного розвитку 

української державності. 

192. Правові та організаційні засади реформування сектору 

безпеки і Служби безпеки України : зб. док. і матеріалів / Ін-т підгот. 

юрид. кадрів для Служби безпеки України Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 

Мудрого [та ін.] ; [уклад.: О. Ф. Бєлов, В. Г. Пилипчук, С. Є. Кучерина]. — 

Харків : Право, 2015. — 412 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:   А760248 

Висвітлено сучасні основи державної політики, правові та організаційні 

засади реформування сфери національної безпеки і оборони, відповідний 



досвід спеціальних служб країн ЄС і НАТО, законодавчі основи з питань 

організації, діяльності та реформування Служби безпеки України. 

193. Проблеми відповідальності держави : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. : 8 квіт.   2016 р. / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т 

міжнар. відносин. — Одеса : Фенікс, 2016. — 150, [3] с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А783475 Зі змісту: Правові наслідки вчинення 

міжнародних злочинів у Сирії для України / Б. В. Бабін. – С. 32–39; 

Відповідальність Російської Федерації за екологічну шкоду, спричинену 

внаслідок агресії проти України / М. О. Медведєва. – С. 43–48; 

Становление и развитие концепции ответственности государств по 

защите населения от особо тяжких преступлений в условиях 

вооруженных конфликтов / Т. Л. Сыроед. – С. 48–58; Реалізація 

міжнародного судочинства у сфері відповідальності держав за 

міжнародні злочини: проблеми та перспективи їх вирішення / К. А. Важна. 

– С.59–71; Проблеми забезпечення відповідальності держави за 

інформаційні міжнародно-протиправні діяння / І. М. Забара. – С. 87–99; 

Международная ответственность за агрессивную аннексию территорий 

/ В. П. Кононенко. – С. 100–103; Міжнародно-правові аспекти 

відповідальності за порушення прав людини на тимчасово окупованій 

території України / Є. Є. Борисов. – С. 129–132; Відповідальність держав 

за міжнародно-протиправні діяння у міжнародному праві / С. Путятіна. – 

С. 139–142. 

194. Протидія корупційним та іншим правопорушенням у 

військових формуваннях України : матеріали круглого столу : 19 верес. 

2017 р. / Генерал. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2017. — 106 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б355394   Збірник містить тези доповідей, в яких висвітлено 

питання запобігання корупційним діянням, а також реагування на їх 

вчинення в адміністративному та кримінально-правовому порядку. 



Проаналізовано окремі аспекти психологічного підходу до перевірки 

доброчесності, питання кадрового менеджменту у запобіганні 

корупційним ризикам у секторі безпеки та оборони України. 

195. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і 

його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 

30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України [та ін.]. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 431 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  Б351357  У доповідях розкрито правові 

підходи та законодавчі аспекти протидії терористичній діяльності, 

висвітлено проблеми фінансування терористичної діяльності, безпеки 

інформаційного простору, нелегальної міграції як передумови проявів 

тероризму в Європі. Проаналізовано роботу правоохоронних органів та 

спецслужб у сфері виявлення, припинення і розслідування злочинів, 

віднесених до терористичної діяльності. 

196. Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх 

справ : зб. матеріалів круглого столу : Київ, 14 трав. 2014 р. / М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, Каф. адм. діяльності. — Київ : Нац. 

ун-т внутр. справ, 2014. — 403 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А758427.  

197. Публічне і приватне право: конституційні засади та 

інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : 

тези наук. доп.,  (22 черв. 2017 р.). - Київ : АртЕк, 2017. - 133 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А777386 Зі змісту: Етичні засади 

функціонування Національної поліції України / О. О. Вербицька. – С. 118-

121; Місце правоохоронних органів у механізмі держави / В. А. Крет. –     

С. 128-131.    

198. Пузирний В. Ф. Адміністративна діяльність Служби 

безпеки України / В. Ф. Пузирний // Актуал. проблеми вітчизн. 

юриспруденції: наук. зб.  / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – [Херсон], 

2017. – Вип. 5. – С. 121-123. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17605-

5(2017)  Проаналізовано наукові підходи до трактування поняття 



”адміністративна діяльність Служби безпеки України (СБУ)” та його 

складових. Розглянуто характерні ознаки адміністративної діяльності 

СБУ. Запропоновано авторське визначення цієї діяльності та шляхи її 

покращання. 

199. Пядишев В. Вдосконалення взаємодії цивільної поліції 

ООН із гуманітарними організаціями в зонах локальних збройних 

конфліктів: міжнародно-правові та організаційні аспекти / В. Г. 

Пядишев // Держава і право : зб. наук. пр. — Київ, 2013. — Вип. 62. –       

С. 346-357. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-62 

200. Рада посилила покарання за незаконний в’їзд на окуповані 

території : Верховна Рада посилила відповідальність за правопорушення 

на державному кордоні України, контрольованих прикордонних районах, а 

також у контрольних пунктах в’їзду-виїзду з/до тимчасово окупованої 

території України [ухваливши закон ”Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів 

України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави”] // 

Луганщина.ua. - 2018. - 28 лют. — С. 2. 

201. Регіональний науково-практичний круглий стіл 

”Актуальні проблеми реалізації положень Закону України ”Про 

запобігання корупції” : [тези доп.] : 1-2 груд. 2017 р., м. Запоріжжя / [за 

заг. ред. Т. О. Коломоєць ; уклад. П. С.Лютіков]. — Запоріжжя, 2017. — 

215 с.  Шифр зберігання в Бібліотеці:  А782698 Зі змісту: Суддівська 

корупція як наслідок владного тиску на суди і суддів / Л. М. Бєлкін С. 16–

19; Аналіз норм міжнародного та українського законодавства щодо 

протидії корупції шляхом декларування майна державних чиновників / А. 

В. Боровик. – С. 20–23; Оптимізація взаємозв’язку правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні як передумова протидії корупції: теоретико-

правові аспекти / А. М. Ващенко. – С. 23–26; Окремі аспекти 

кримінологічного аналізу корупційних правопорушень / С. С. Єсімов. – 



С.58–60; Корупційні злочини та їх негативні кримінально-правові наслідки 

/ В. О. Іващенко. – С. 69–72; Вдосконалення національного 

антикорупційного законодавства: європейський досвід та його значення 

для України  / Л. П. Коваленко, І. С. Тарасов. – С. 89–9; Недосконалість 

інформаційного законодавства як чинник, що сприяє корупції в 

інформаційній сфері / Л. П. Коваленко, Б. В. Коваленко. – С. 95–97; 

Антикорупційна модель організації вітчизняних судів та правоохоронних 

органів в умовах розбудови відкритого суспільства: юридико-

позитивістський підхід / О. Л. Макаренков. – С.130–133; Проблеми 

обмеження майнових прав державних службовців відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції» / Ю. В. Оришич. – С.146–148; 

Проблеми положень кримінального законодавства, що регламентують 

корупційні злочини / В. С. Чуприна. – С. 201–203. 

202. Резнікова О. Забезпечення стійкості держави і суспільства 

до терористичної загрози в Україні та світі / О. О. Резнікова // Стратег. 

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

2017. - № 3(44). – С. 22-29. –  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16684-

3(4)  Зазначено, що досягнення  високого рівня національної стійкості до 

певних загроз створює можливості для вжиття своєчасних запобіжних 

заходів, ефективного реагування на загрози і подолання наслідків їх дії, 

забезпечує безперервність процесу державного управління і гнучкість 

відповідних систем в умовах, що швидко змінюються. На основі 

результатів сучасних досліджень щодо формування національної 

стійкості в розрізі окремих сфер і елементів  здійснено оцінювання 

стійкості державної системи у протидії тероризму в Україні, а також 

суспільства до терористичної загрози. Виявлено чинники, які впливають 

на забезпечення стійкості держави і суспільства до терористичної 

загрози. Підготовлено рекомендації для органів державної влади України 

щодо удосконалення концептуальних та організаційних засад і 



нормативно-правової бази протидії тероризму. Текст: 

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

203. Рєзнік О. М. Рівні та напрями діяльності правоохоронних 

органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави / О. М. 

Рєзнік // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 136-141. Обґрунтовано 

наявність двох напрямів діяльності правоохоронних органів у сфері 

забезпечення фінансово-економічної безпеки держави – стратегічного і 

тактичного. З’ясовано, що поряд із напрямами важливе значення мають 

також рівні їх діяльності. У зв’язку з цим обґрунтовано існування трьох 

рівнів діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансово-

економічної безпеки держави – міжнародного, загальнодержавного та 

регіонального. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33733 

204. Рибікова Г. В. Досвід окремих держав у сфері 

реформування діяльності поліції / Г. В. Рибікова, А. Ж. Манукян // 

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

О. Гончара. – [Херсон], 2017. – Вип. 5. – С. 170-172. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17605-5(2017)  Проаналізовано досвід Франції, Сполучених 

Штатів Америки (США) та Великої Британії щодо організації діяльності 

поліції. Зазначено, що досвід цих країн дозвов сформулювати певні 

теоретичні положення і конкретні практичні рекомендації щодо 

організації діяльності поліції європейського типу в Україні. 

205. Риженко О. Адміністративно-правове регулювання 

кіберзахисту в Україні / Олег Сергійович Риженко, Юрій Віталійович 

Гаруст// Прав. горизонти. - 2017. - № 5. — С. 105-112. Проаналізовано 

норми чинного законодавства та проекти національного законодавства, а 

також його практичне застосування в галузі кіберзахисту, яке є однією зі 

складників безпеки держави в інформаційному просторі. 

206. Рубащенко М. Кримінальна відповідальність за посягання 

на територіальну цілісність і недоторканність України / М. А. 

http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2017/prioritety_druk.pdf
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33733


Рубащенко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 284 с. Шифр зберігання в 

Бібілотеці: А769517 Досліджено проблеми кримінальної відповідальності 

за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 

110 КК): підстава відповідальності (усі елементи та ознаки складу цього 

злочину - об’єкт, об’єктивна сторона суб’єктивна сторона, суб’єкт 

злочину) та критерії, що визначають ступінь суспільної небезпечності 

злочинних дій; системні зв’язки ст. 110 КК з іншими статтями КК 

(зокрема зі статтями 109, 1102, 161, 436 та 437 КК); питання 

кваліфікації цього злочину, а також диференціація відповідальності. 

Сформульовано науково обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

закону про кримінальну відповідальність у цій частині. Здійснено аналіз 

судової практики та подано рекомендації щодо правильної кваліфікації 

досліджуваного злочину. 

207. Салманова О. Ю. Правові акти в управлінській діяльності 

Національної поліції України / О. Ю. Салманова. — Харків : Панов, 

2016. — 459 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:   А768485  Монографію 

присвячено комплексному аналізу правових актів в управлінській 

діяльності Національної поліції України. Визначено сутність правових 

актів в управлінській діяльності національної поліції України та 

методологічні засади їх видання, детально охарактеризовано 

нормативно-правові та адміністративні акти Національної поліції, 

процедури їх підготовки та прийняття. Проаналізовано проблеми 

забезпечення законності цих актів та окреслено шляхи удосконалення 

діяльності Національної поліції України щодо розробки та прийняття 

правових актів, в тому числі з використанням досвіду видання таких 

актів поліцією зарубіжних країн. 

208. Сапрун О. В. Практика англосаксонської конструкції 

правоохоронних органів / О. В. Сапрун // Актуал. проблеми 

вдосконалення чин. законодавства України : зб. наук. ст. — Івано-



Франківськ, 2013. — Вип. 31. – С. 114-126. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15267-31. 

209. Світ без корупції: міф чи реальність? : зб. наук. пр. за 

матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. круглого столу (4 жовт.    2017 р.,  [м. 

Харків]) : в рамках I Харків. міжнар. юрид. форуму ”Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі” / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого ; [редкол.: Ю. П. Битяк (голова) та ін.]. — Харків : Точка, 2017. — 

152 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  В74145 Зі змісту: До питань 

боротьби з корупцією в органах національної поліції України / І. М. 

Компанієць. – С. 27-29; Окремі питання дослідження корупції у 

правоохоронних органах / Н. П. Матюхіна. – С. 62-64; Деякі питання 

формування антикорупційної політики в Україні та Польщі / О. В. 

Паровишник. – С. 64-67; Стандарти протидії корупції в Великобританії / 

А. А. Бєлініна. – С. 68-70;  Перспективи використання антикорупційної 

політики Польщі в Україні / М. І. Зельцер. – С. 70-72; Міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції / Н. М. Кічігіна. – 

С. 73-75; Досвід Сінгапуру у боротьбі з корупцією і можливість його 

застосування в Україні / А. О. Лалаянц. – С. 76-78; Міжнародний досвід 

зарубіжних країн з питань протидії корупції / Л. М. Руіссам. – С. 80-84; 

Корупція в Україні та Німеччині / О. О. Тонконог. – С. 84-86. 

210. Севрук В. Г. Правоохоронні органи, які здійснюють 

протидію злочинам, що вчиняються організованими групами і 

злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: 

український та міжнародний досвід / В. Г. Севрук // Молодий вчений. - 

2017. - № 11, ч. 6. — С. 995-1004. Розглянуто сучасний стан протидії 

правоохоронними органами злочинам, що вчиняються організованими 

групами й злочинними організаціями,  сформованими на етнічній основі. 

Проаналізовано статистичні дані щодо виявлення таких злочинів 

оперативними підрозділами Національної поліції України. Встановлено 

негативні причини, що вплинули на організаційні засади протидії етнічній 



організованій злочинності, яка є  загрозою інтересам людини й 

громадянина, суспільства та держави.  

211. Сенченко А. Формула поствоєнного врегулювання : рух 

”Сила права” готує законопроекти ”Про прощення” та ”Про перехідний 

період”. Українське суспільство має висловити свою думку / Андрій 

Сенченко, Анатолій Полях ; підготував Іван Капсамун // День. — 2018. — 

5 квіт. (№ 60). — С. 4-5. Подано інтерв’ю з головою громадської 

організації ”Сила права” Андрієм Сенченком та членом координаційної 

ради цієї громадської організації Анатолієм Поляхом, які прокоментували 

основні положення підготовлених законопроектів ”Про прощення” та 

”Про перехідний період”. Зазначено, що основна мета законопроекту 

”Про прощення” – чітко окреслити коло тих діянь, за які передбачена 

кримінальна відповідальність після звільнення окупованих територій, та 

адаптувати систему покарання до реалій війни й окупації. Наголошено, 

що в законопроектів чітко прописана процедура прощення та передбачено 

відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу (КПК). 

Положення законопроекту ”Про перехідний період” врегульовують етап 

переходу до мирного життя після звільнення окупованих територій. 

Акцентовано увагу, що ці два законопроекти є альтернативою Мінським 

угодам, і в них відображені всі етапи та процедури реінтеграції звільнених 

територій. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-intervyu/formula-

postvoyennogo-vregulyuvannya 

212. Сердюк О. О. Публічна безпека та довіра до 

правоохоронних органів: за результатами дослідж. 2013–2017 р., провед. 

в Харків. обл. / [О. О. Сердюк, К. Л. Бугайчук] ; МВС України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. — Харків : 

ХНУВС, 2017. — 359 с.  Шифр зберігання в Бібліотеці: А783462 У 

монографії подано результати досліджень громадської думки мешканців 

Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки та довіри до 

правоохоронних органів, здійснених Харківським національним 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-intervyu/formula-postvoyennogo-vregulyuvannya
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-intervyu/formula-postvoyennogo-vregulyuvannya


університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з 

проблем протидії злочинності спільно з Головним управлінням 

Національної поліції в Харківській області у 2013-2017 роках. 

213. Середа В. В. Ефективність у системі оцінки діяльності 

територіальних органів Національної поліції / В. В. Середа // Наук. вісн. 

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

С. 279-288. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2017) Розглянуто 

питання ефективності у системі оцінки діяльності територіальних 

органів Національної поліції України з позиції впливу нормативно-

правового регулювання на керовані об’єкти – територіальні органи у 

правління відповідно до адміністративно-територіального устрою, а 

також роль МВС України й апарату Національної поліції. Проаналізовано 

адміністративні й організаційні аспекти діяльності керівництва стосовно 

ефективності діяльності територіальних підрозділів Національної поліції 

у контексті Стратегії розвитку системи МВС України. 

214. Середа В. Тероризм: кримінологічна детермінація і 

кримінально-правова протидія / В. В. Середа, І. Р. Серкевич ; [за заг. 

ред. В. С. Канціра] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 

2016. — 187 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А775495 У монографії 

розглянуто тероризм як складну соціально-політичну, правову і науково-

прикладну проблему, вирішення якої значною мірою обумовлене 

застосуванням системно-комплексного міжгалузевого підходу до 

багатовекторних детермінантів цього явища. Розкрито основні підходи 

до розуміння феномену тероризму як соціального явища та кримінально-

караного діяння, досліджено його зміст, обсяг та ознаки, здійснено огляд 

теоретичних розробок та практичних рекомендацій, сформульованих на 

основі зарубіжного досвіду кримінально-правової протидії тероризму. 

215. Серов И. Бюро финбезопасности вместо налоговой и СБУ : 

детективы за зарплату в 32 тыс. грн. будут искать уклонистов от налогов / 



Игорь Серов // Сегодня. — 2018. — 25 апр. (№ 75). — С. 3. Йдеться про 

наміри створити в Україні чергову правоохоронну службу - Національне 

бюро фінансової безпеки, яке має намір викривати економічних злочинців. 

Відповідний законопроект був визначений президентом як невідкладний. 

Зараз законопроект знаходиться на розгляді профільного комітету 

парламенту. 

216. Синявська О. Застосування в Україні передових світових 

стандартів наукової організації праці поліцейських / О. Ю. Синявська, 

Ю. О. Михайлова // Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. — 

Київ, 2017. — Вип. 4. — С. 195-200. — Шифр зберігання в Бібліотеці 

: Бп18046-4(2017). З’ясовано поняття, сутність і значення наукової 

організації праці поліцейських. Визначено її складові елементи, напрями та 

завдання, а також можливості використання в Україні позитивного 

досвіду наукової організації праці поліцейських провідних країн світу. 

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

217. Сікорський О. Військово-цивільні адміністрації , як спосіб 

забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в 

районі проведення антитерористичної операції // Наук. зап. Серія: 

Право / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка . — 

Кропивницький, 2017. – Вип. 1. – С. 160-165. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці :  Бп18146-1 Проаналізовано правові засади утворення і 

діяльності військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській 

областях. Визначено особливості іх правового статусу, посадових осіб 

між цивільними та військовими адміністраціями, проаналізовано 

проблемні позиції в національному законодавстві, пов’язані з реалізацією 

законодавства про військово-цивільні адміністрації. 

218. Сіцінський А. Пріоритетні напрями удосконалення 

державно-правових  механізмів реалізації політики забезпечення 

національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері / А.С. 

Сіцінський, Н. А. Сіцінський  // Унів. наук. зап.  / Хмельниц. ун-т упр. та 

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


права, 2017. – Вип. 4. – С. 96-115 Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15791-4(64) Визначено,  що головною метою формування пріоритетних 

напрямів удосконалення державно-правових  механізмів реалізації 

політики забезпечення національної безпеки України у 

зовнішньополітичній сфері є мінімізація загроз державному суверенітету 

та створення умов для відновлення територіальної цілісності України у 

межах міжнародно-визнаного державного кордону України, а також 

гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави. Зазначено, що нагальною 

потребою є необхідність суттєвого удосконалення військово-технічного 

потенціалу країни за рахунок імплементації спільних з США та іншими 

державами-донорами проектів міжнародної технічної допомоги. 

Запропоновано використовувати інструментарій Міжнародного Суду 

ООН для припинення (засудження) військової агресії Російської Федерації 

проти України. 

219. Сквірський І. О. Правоохоронні органи України як об’єкт 

громадського контролю / І. О. Сквірський // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. 

наук. пр. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Івано-Франківськ, 2016. — 

Вип. 1 (10) С. 190-192. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-1(10). 

220. Скриль Д. АТО завершилася : у травні в Україні набули 

чинності кілька змін. Антитерористичну операцію на Донбасі замінили на 

Операцію об’єднаних сил ООС / Денис Скриль // Газета по-українськи. — 

2018. — 4 трав. (№ 33). — С. 3. Подано інформацію про те, що від  30 

квітня 2018 р. воєнні дії на Донбасі називають Операцією об’єднаних сил 

(ООС). Це прописано у законі ”Про реінтеграцію Донбасу”. Зазначено, що 

у районі бойових дій створять Об’єднаний оперативний штаб Збройних 

сил України, який керуватиме всіма військовими формуваннями і 

правоохоронними органами. Для цивільних осіб на території Донецької та 

Луганської областей встановили три зони перебування. Нововведення 

покращить роботу контрольно-пропускних пунктів. Наведено точку зору 



голови Донецької військово-цивільної адміністрації та військового 

експерта Олексія Арестовича стосовно зміни форману АТО. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_ato-zavershilasya/834948 

221. Сокуренко В. В. Підготовка охоронців правопорядку в 

Харкові: 100 років історії (1917–2017 рр.) / В. В. Сокуренко, О. М. 

Бандурка, В. А. Греченко ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків : ХНУВС : Золота миля, 2017. — 495 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці :   Б355993 Висвітлено процес підготовки 

охоронців правопорядку в Харкові протягом останніх 100 років. Значну 

увагу приділено становленню курсів, пунктів і шкіл з підготовки 

працівників міліції у 1920—1980-ті роки, ці розділи написано з 

використанням значного архівного матеріалу та фото. Акцентовано на  

виникненні та розвитку Харківського університету внутрішніх справ. 

222. Солонар А. В. Принципи діяльності поліції в Україні та за 

кордоном / Анастасія Вікторівна Солонар // Прав. горизонти. - 2017. -  

Вип. 4. — С. 62-67. Проведено дослідження принципів діяльності поліції в 

Україні та за кордоном, а також визначено напрямки їх удосконалення. 

Зазначено, що законодавство про державну службу визначає наступні 

принципи: верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, 

доброчесності, ефективності, забезпечення рівного доступу до державної 

служби, політичної неупередженост, прозорості, стабільності. 

223. Станко А. Чорний птах з кривавою ознакою / Анастасія 

Станко // Дзеркало тижня. - 2018. - 3-16 берез. (№ 8/9). — С. 2. Розглянуто 

проблему реформування та оновлення кадрового складу правоохоронних 

органів в контексті ситуацї навколо спецпідрозділу міліції громадської 

безпеки ”Беркут”, який був ліквідований в 2014 р. згідно з наказом 

міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Надано інформацію 

про участь колишніх бійців ”Беркуту” в антитерористичній операції 

(АТО) та про судовий процес у справі екс-співробітників київського 

підрозділу ”Беркут”, обвинувачених у розстрілах мітингувальників на 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_ato-zavershilasya/834948


вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 р. Текст: 

https://dt.ua/internal/chorniy-ptah-z-krivavoyu-oznakoyu-271026_.html 

224. Створення Національної поліції є однією з найуспішніших 

реформ // Голос України. - 2018. - 6 лип. (№ 121). — Електрон. ресурс.  

Надано інформацію про участь Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Андрія Парубія в урочистостях з нагоди 3-ї річниці створення 

Національної поліції України. У виступі Андрія Парубія наголошено, що 

створення Національної поліції є однією з масштабних і найбільш 

успішних реформ в Україні. Зазначено, що ВР України на всіх етапах 

робила все необхідне, щоб сприяти Національній поліції в її утвердженні і 

розбудові.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/304903 

225. Суббот А. Застосування в Україні передових світових 

стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів / 

Анатолій Суббот // Віче. — 2014. — № 10. — С. 5-8. Розглянуто питання 

застосування зарубіжного досвіду забезпечення особистої безпеки 

працівників правоохоронних органів європейських країн. Проаналізовано 

правову ситуацію, а також чинники, які впливають на стан забезпечення 

особистої безпеки працівників правоохоронних органів. Наведено основні 

напрями розв’язання наявних проблем. 

226. Суходоля О. М.  Захист критичної інфраструктури в 

умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики 

України / О. М. Cуходоля // Стратег. пріоритети: наук.-аналіт. щокв. зб.  /  

Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2016. - № 3. - С. 62-76. Проаналізовано 

досвід реагування України на загрози пошкодження критичної 

інфраструктури за умов розв'язаної проти країни гібридної війни та 

визначено пріоритети удосконалення державної політики з питань 

захисту критичної інфраструктури. Відзначено розширення використання 

некласичних методів ведення війни та критичної інфраструктури як 

об'єкта цілеспрямованого впливу в сучасних концепціях ведення війн. 

Продемонстровано комплексне та узгоджене застосування Росією 

https://dt.ua/internal/chorniy-ptah-z-krivavoyu-oznakoyu-271026_.html
http://www.golos.com.ua/article/304903


методів фізичного впливу (застосування збройних підрозділів, кримінальна 

діяльність, захоплення неідентифікованими особами) для безпосереднього 

пошкодження об'єктів критичної інфраструктури та методів 

політичного, економічного, інформаційного та психологічного впливу на 

Україну. Визначено цільову спрямованість зловмисних дій проти 

критичної інфраструктури на здійснення психологічного тиску, нанесення 

економічних збитків, отримання локальних переваг в економічній, 

політичній та воєнній сфері, формування "необхідного іміджу" Росії на 

міжнародній арені, використання інфраструктури для провокацій. 

Надано оцінку дій органів державної влади у сфері захисту критичної 

інфраструктури за умов гібридної агресії, визначено проблеми реагування 

та координації їх дій в частині запобігання реалізації загроз стійкості 

функціонування, організації захисту об'єктів критичної інфраструктури 

та ліквідації наслідків пошкодження критичної інфраструктури. 

Проаналізовано зміни законодавства в частині формування системи 

захисту критичної інфраструктури, визначено неузгодженості та 

проблеми його застосування. Розроблено пропозиції щодо пріоритетних 

напрямів вдосконалення законодавства, формування державної політики 

та державної системи захисту критичної інфраструктури, зважаючи на 

комплексний характер загроз гібридної війни. 

227. Теорія і практика актуальних наукових досліджень: 

матеріали Міжнар.  наук.-практ. Конф. ( м. Львів, 27-28 жовт. 2017 р.) : у    

2 ч.  Ч. 2. — Львів ; Херсон : Гельветика, 2017. — 180 с. —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А785226-2. Зі змісту: Законодавство в 

сфері захисту інформації та забезпечення кібербезпеки / Д. О. Кисельов, С. 

М. Власенко. – С. 37-39; ”Інформаційна війна” – феномен XXI ст. Сучасні 

виклики для України / Р. О. Клекот. – С. 42-44; Інформаційна війна проти 

України. Резонанс навколо закону ”Про освіту”. – С. 44-47; Інформаційні 

технології у якості зброї / А. В. Кульчицький, І. В. Дігтярьова. – С. 47-49; 

Сучасні особливості ведення інформаційних війн / М. С. Рудюк, В. В. 



Бойчук. – С. 49-51; Реформування Служби безпеки України / М. П. Сеньків, 

О. С. Янковська. – С. 51-53; Проведення операції з підтримання миру в 

Україні як один із можливих сценаріїв розвитку російсько-українського 

конфлікту / Х. О. Вітрцньок. – 59-62; Російська агресія як наслідок 

євроінтеграційного вибору України / О. М. Кундеус. – С. 67-70. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/polit/archive/529/ 

228. Тероризм: визначення і сутність / [А. В. Коростиленко та 

ін.] ; за заг. ред. В. В. Крутова, І. І. Мусієнка, В. П. Ємельянова ; Нац. акад. 

служби безпеки України. — Київ : Нац. акад. СБУ, 2015. — 191 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці : А760293. Монографія присвячена 

проблемам боротьби з тероризмом і продовжує наукові публікації авторів 

щодо розкриття сутності та природи цього складного соціального явища. 

Висвітлено методологію процесу пізнання тероризму, охарактеризовано 

його суспільно небезпечні прояви, здійснено відмежування від суміжних 

явищ. Особливу увагу приділено розгляду ідеології тероризму, 

геополітичних конфліктогенних зон України за сучасних умов. 

229. Ті, що пережили пекло : свідчення жертв про місця 

незаконних ув’язнень на Донбасі / [Ю. Л. Бєлоусов та ін. ; Коаліція 

громад. орг. та ініціатив ”Справедливість заради миру на Донбасі”]. — 

Київ : Компринт, 2015. — 82 с.  – Шифр зберігання в Бібліотеці: В71327. 

Приділено увагу дослідженню, яке проводилося Коаліцією громадських 

організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» у 

тісній співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 

та мало на меті документування фактів серйозних порушень прав 

людини, пов'язаних із незаконним позбавленням свободи в зоні збройного 

конфлікту на сході України. На основі зібраної інформації запропоновано 

комплекс заходів, спрямованих на припинення виявлених порушень прав 

людини на непідконтрольних українському уряду територіях, привернення 

уваги міжнародної громадськості до описаних проблем та на притягнення 

до відповідальності осіб, винних у вказаних порушеннях. 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/polit/archive/529/


230. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, 

майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.:  19 трав. 2017 р. : у 2 т. 

Т. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Півд. 

регіон. центр НАПрН України ; [відп. ред. Г. О. Ульянова]. — Одеса: 

Гельветика, 2017. —  846 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А777383-2 Зі 

змісту: Ознаки поліцейських послуг та їх характеристика / Ю. З. Біла-

Тюріна. – С. 72-74;  Контроль і нагляд за діяльністю патрульної поліції у 

сфері забезпечення дорожнього руху / Р. М. Рилипів. – С. 84-86; Місце 

Національного антикорупційного бюро України в системі правоохоронних 

органів України / А. А. Чешко. – С. 190-192; До питання про поняття 

перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів 

/ С. В. Єрмолаєнко-Задорожня. – С. 337-339. 

231. Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх 

вирішення : матеріали II Регіон. круглого столу, 28–29 верес. 2017 р., м. 

Одеса / Генер. прокуратура України, Голов. військ. прокуратура, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. — 

261 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  Б355198 Зі змісту: Щодо 

відповідальності за злочини терористичної спрямованості / О. Бантишев. 

– С. 19–21; Сучасний тероризм в Україні / Т. Борець. – С. 30–32; 

Ефективність та удосконалення системи антитерористичної безпеки на 

національному рівні у ФРН / І. Клопотун, Ю. Лавренюк. – С. 102–106; 

Сучасний тероризм і методи антитерористичної діяльності / Л. 

Котляренко, В. Косован. – С. 107–109;  «Фінансування тероризму» – 

дискусія в теорії кримінального права та проблеми уніфікації 

антитерористичного законодавства Україні / О. Чорний. – С. 197–199; 

Актуальні питання боротьби з міжнародним тероризмом (на прикладі 

міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Іраку і 

Леванту» / В. Ярмоленко. – С. 206–209 [з презентацією С. 255–261]; 

Протидія тероризму: сучасний міжнародний досвід та перспективи його 

реалізації в Україні: [презентація] / Б. Леонов. – С. 221–225. 



232. Требор И. Военное правосудие: чем займется новое 

Госбюро : на создании органа настаивает военный прокурор, а нардепы 

ждут его только после выборов / Илья Требор // Сегодня. — 2018. —           

6 июня (№ 97). — С. 2. Йдеться про можливу появу в Україні нового 

правоохоронного органу – Державного бюро військової юстиції. Автором 

ініціативи  є головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Розглянуто 

перспективи прийняття законопроекту ”Про Державне бюро військової 

юстиції” та основні положення діяльності нової структури. 

233. Троян В. Щодо дослідження місця національної поліції 

України в системі органів публічної адміністрації / В. А. Троян // Наук. 

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

201-207. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18046-4(2017) Здійснено 

науковий аналіз запровадження в юридичну термінологію поняття 

”органи публічної адміністрації”, оскільки це пов’язано із упровадженням 

нової ”ідеології” діяльності органів публічної адміністрації та наданням 

цій діяльності обслуговуючого публічно-сервісного характеру. Визначено 

основні ознаки, що визначають належність суб’єктів до органів публічної 

адміністрації та з’ясовано місце Національної поліції України серед них. 

Під час дослідження місця Національної поліції України в системі органів 

публічної адміністрації основний акцент зроблено на публічно-сервісній 

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

234. Тюн В. М. Адміністративно-правові засади наглядової 

діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони природи / 

Василь Миколайович Тюн ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2017. 

—     231 с. – Шифр зберігання в Бібілотеці:  А782690 Коло питань, що 

викладаються в монографії, побудоване таким чином, щоб дати цілісне 

уявлення про інститут нагляду правоохоронних органів у сфері охорони 

природи та його особливості. Висвітлено зміст, сутність, різновиди, 

специфіку та проблеми, пов’язані із забезпеченням і здійсненням 

державного нагляду у сфері охорони природи. 

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


235. Тютьков І. В. Щодо проблем взаємодії керівництва 

воєнною організацією держави в особливий період у системі 

адміністративно-правових відносин / І. В. Тютьков // Юрид. вісн. Серія: 

Повітр. і косміч. право. - 2014. - № 2. — С. 66-69. Розкрито деякі проблеми 

взаємодії керівництва воєнною організацією держави за сучасних умов та 

визначено шляхи їх вирішенн.  

236. У Нацполіції з’явиться новий підрозділ по боротьбі з 

оргзлочинністю : Національна поліція розпочинає відбір до нового 

підрозділу по боротьбі з організованими злочинними групами, повідомив 

глава Нацполіції Сергій Князів // Юрид. вісн. України. — 2018. — 16–22 

лют. (№ 7). — С. 12. Зазначено, що департамент стратегічних розробок 

та аналізу займатиметься протидією суспільно небезпечним 

організованим групам та злочинним організаціям, зокрема кримінальним 

авторитетам, які мають вплив на суспільно важливі сфери життя. 

237. Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум : матеріали Другої 

міжнар. наук. конф. : м. Одеса, 27-28 жовт. 2017 р. / Міжнар. гуманіт. ун-т, 

Ун-т Миколи Коперника, Європ. гуманіт. ун-т. — Одеса, 2017. — 143 с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А785228 Зі змісту: Вплив Ради Європи на 

адміністративно-правове забезпечення реалізації правозахисної функції в 

Україні / О. Л. Стасюк. – С. 27-31; Міжнародна діяльність МВС України у 

сфері забезпечення захисту прав людини і основоположних свобод / Є В. 

Зозуля. – С. 52-56; Проблемні питання українського правозастосування в 

світлі приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод / П. Д. Гуйван. – С. 105-109; Принцип верховенства права як 

концептуальна основа забезпечення Службою безпеки України державної 

безпеки / Ю. О. Найдьонов. – С. 120-123. 

238. Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне 

право / [М. М. Антонович та ін. ; упоряд. і заг. ред. О. В. Задорожній] ; 

Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 1013 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Б346324. В монографії подано міжнародно-правовий аналіз 



подій в Україні з кінця листопада 2013 року до літа 2014 року (робота над 

текстом в основному завершена в кінці липня 2014 року). Провідні 

вітчизняні юристи-міжнародники здійснили міжнародно-правовий аналіз, 

а також спробували дати правову кваліфікацію подіям на Майдані 

Незалежності у Києві під час Революції гідності (листопад 2013 — лютий 

2014), агресії РФ щодо України, що мала наслідком анексію Криму, а 

також подіям на Сході України, зокрема діяльності угрупувань ”ДНР” та 

”ЛНР”. Значну увагу приділено захисту прав і свобод громадян під час цих 

подій. 

239. Усов Д. Кримінально-правова характеристика 

розголошення державної таємниці / Д. С. Усов ; [за заг. ред. 

О. М. Литвинова] ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 

255 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А753130. У монографії розглянуто 

комплекс теоретичних і практичних питань щодо сучасного стану 

кримінально-правового забезпечення нерозголошення державної таємниці. 

Розглянуто важливі питання формування кримінально-правової 

характеристики злочину, передбаченого ст. 328 Кримінального кодексу 

України. За результатами дослідження запропоновано низку 

різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих 

напрямів діяльності правоохоронних органів, зокрема і щодо запобігання 

розголошенню державної таємниці. 

240. Фелик, Василь Іванович. Адміністративно-правове 

забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України 

/ В. І. Фелик ; [за заг. ред. О. М. Музичука]. - Харків : Панов, 2016. - 510 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці :   А772626 Монографію присвячено 

комплексному аналізу актуальних теоретико-методологічних, 

нормативно-правових і практичних аспектів профілактичної діяльності 

Національної поліції України. Надано адміністративно-правову 

характеристику профілактики правопорушень, визначено місце 

профілактичної роботи в правоохоронній діяльності Національної поліції 



України. Окреслено місце та значення Національної поліції України в 

системі інших суб’єктів профілактичної діяльності, розглянуто 

організаційні засади профілактичної діяльності Національної поліції 

України. 

241. Філософія в сучасному світі : матеріали міськ. наук.-практ. 

семінару, 17–18 листопада 2017 р. / ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. 

Кіпенський, Л. В. Перевалова [та ін.]. – Харків: “Точка” – 2017. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А782025  Зі змісту: Особливості кримінальної 

політики України щодо неповнолітніх злочинців. - С. 128-131;        

Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів під час протидії злочинам, 

пов’язаним з терористичною діяльністю. – С. 131-134 

242. Харитонов С.  Щодо питання способу вчинення військових 

злочинів за Кримінальним законодавством України / С. О. Харитонов // 

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

Олеся Гончара.- Дніпро, 2017. – Вип. 4. – С. 176-180. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Бп17605-4(2017)  Проаналізовано поняття «спосіб» як дуже 

важливу ознаку об’єктивного складу злочину, який суттєво впливає на 

характер та ступінь суспільної небезпечності як злочину загалом, так і 

військових злочинів зокрема. Розглянутий вплив способу на суспільну 

небезпечність визначається інтенсивністю діяння, його спрямованістю 

та зумовлює тяжкість наслідків. Запропоновано рекомендації щодо 

вдосконалення чинного Кримінального кодексу України. 

243. Харитонов С. До питання протиправності військових 

злочинів / С. О. Харитонов // Наук. вісн. Ужгород. Нац. ун-ту: Серія: 

Право. — Ужгород, 2017. — Вип. 45, т. 2. — С. 85-88. — Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп16060-45/2 Проаналізовано специфіку протиправності 

військових злочинів. У зв’язку з тим, що всі норми розділу XIX 

Кримінального кодексу України мають банкетний характер, 

протиправність цих злочинів пов’язана з порушенням принаймні двох 

нормативних приписів, один з яких міститься у відповідній нормі 



кримінального закону, а інший (інші) – в нормах позитивного 

законодавства. Розглянуто правову природу банкетних норм. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.45/part_2/22.pdf 

244. Хойнацька Л. Основні проблеми формування нової 

ідеології національної безпеки сучасної України в умовах україно-

російської війни / Людмила Хойнацька // Сторінки воєн. історії України : 

зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2017. –  Вип. 19. – 

С. 62-73. – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп14362-19 Висвітлено 

проблему формування нової ідеології національної безпеки України в 

умовах російсько-української війни. В результаті російської агресії 

сучасна Україна опинилась перед реальною загрозою втрати власної 

державності, що спонукає її по-новому оцінити основні геополітичні 

виклики та розробити нову ідеологію національної безпеки України, яка 

була б здатна ефективно протистояти цим викликам. Запропоновано 

концептуальні підходи до розробки нової ідеології національної безпеки 

України. При цьому використано комплексний підхід, що враховує всі 

фактори функціонування української держави й суспільства з опорою на 

вітчизняний історичний досвід та культурно-духовні надбання політичної 

нації. Значну увагу приділено можливим сценаріям подальшого розвитку 

українсько-російського збройного конфлікту. Текст: 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF

=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=

0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=Sviur_2017_19_8 

245. Чорнобривець Р. Щодо доцільності легалізації 

вогнепальної зброї для самозахисту в Україні з урахуванням 

міжнародного досвіду / Р. Є. Чорнобривець // Молодий вчений. - 2017. - 

№ 11, ч. 6. — С. 1022-1025. Розглянуто питання доцільності легалізації 

вогнепальної зброї для самозахисту в Україні, зроблено висновок, що 

легалізація зброї призведе до більш негативних наслідків, ніж позитивних. 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.45/part_2/22.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=Sviur_2017_19_8
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=Sviur_2017_19_8
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=Sviur_2017_19_8
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=Sviur_2017_19_8


Проаналізовано практику запровадження зброї для самозахисту різними 

країнами світу. Зроблено висновок, що не потрібно легалізовувати в 

Україні обіг вогнепальної зброї, слід залишити кримінальну 

відповідальність за статтями 263, 263–1 Кримінального кодексу України 

(далі – КК України). Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/246.pdf 

246. Шамара О. Відповідальність за вчинення терористичної 

діяльності за кримінальним законодавством України / О. В. Шамара. – 

Київ : АртЕк, 2014. – 279 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А749761. 

Монографія підготована на основі юридичного аналізу складу злочинів, 

віднесених до терористичної діяльності. Розглянуто дискусійні питання 

визначення понять ”терористична діяльність” та ”тероризм” та їхнє 

співвідношення з іншими суміжними поняттями. За результатами 

проведеного дослідження запропоновано обґрунтовані зміни до Закону 

України ”Про боротьбу з тероризмом”, Кримінального кодексу України 

та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання протидії 

терористичній діяльності в Україні. 

247. Швець Д. В. Навчання в процесі практичної діяльності 

(службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного 

характеру формування особистості поліцейського в Україні / Д. В. 

Швець // Право і Безпека. - 2017. - № 4. — С. 149-159. Висвітлено 

проблемні питання навчання в процесі практичної діяльності (службової 

підготовки поліцейського). Зроблено висновки про застарілість чинної 

системи підготовки та запропоновано конкретні зміни, які потрібно 

запровадити в цей процес для значного підвищення якості підготовки 

поліцейських. Запропоновано залучати до процесу службової підготовки 

структурні підрозділи Міністерства охорони здоров’я України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інші служби та 

установи, які можуть передати працівникам поліції корисні знання та 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/246.pdf


вміння. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33735 

248. Шедяков В. Децентрализация и экономико-

организационные предпосылки сепаратизма в контексте нарастания 

постглобализма в международных отношениях / Владимир Евгеньевич 

Шедяков // Регіон. економіка та упр. - 2017. - № 1. — С. 98-102. У 

контексті розгортання нових постглобальних процесів розглянуто 

діалектику фундаментальних і актуальних підстав сепаратизму. 

Розглянуто його економічні й організаційно-адміністративні передумови,  

сутність і форми; запропоновано додаткові ефективні заходи щодо 

протидії йому. 

249. Шоптенко С. С. Зміст та основні напрями інформаційного 

забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності 

правоохоронних органів / С. С. Шоптенко // Наук. вісн. Ужгород. нац.  

ун-ту. Серія: Право. — Ужгород, 2017. – Вип. 46, т. 2. – С. 50-55. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  Бп16060-46/2 Досліджено зміст та основні 

напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності правоохоронних органів. Визначено поняття та ознаки 

інформації та інформаційного забезпечення. Проаналізовано правові 

засади інформаційного забезпечення правоохоронних органів  та визначено 

його основні напрями у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності. 

Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/13.pdf 

250. Шоптенко С. С. Система правоохоронних органів України / 

С. С. Шоптенко // Наук. вісн. публіч. і приват. права : зб. наук. пр. / НДІ 

публіч. права. – Київ, 2017. – Вип. 3 – С. 150–155. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Бп18046-3(2017) Проаналізовано наукові джерела щодо  норм 

чинного законодавства, які визначають систему правоохоронних органів. 

З’ясовано основні критерії, за якими будується досліджувана система. 

Визначено сучасну систему правоохоронних органів України на основі їх 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33735
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_2/13.pdf


поділу на безпосередньо правоохоронні та органи, які реалізують окремі 

правоохоронні функції. Текст: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/31.pdf 

251. Юнін О. Зарубіжний досвід організації діяльності 

підрозділів поліції і можливості його застосування в Україні / 

О. С. Юнін. – Харків : Панов, 2015. – 430 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Б347746. Монографію присвячено комплексному дослідженню 

питань роботи поліцейських підрозділів в країнах світу з розвиненою 

поліцейською функцією. Досліджено основні напрями роботи поліції з 

погляду на тісну співпрацю та взаємодію з населенням. Запропоновано 

нові підходи в роботі з персоналом та підготовці майбутніх 

правоохоронців. По-новому оцінено роль і місце органів внутрішніх справ в 

системі органів державної влади та місцевого самоврядування. 

252. Юрченко О. Злочини проти основ національної безпеки 

України. Науково-практактичний коментар до Розділу I Особливої 

частини Кримінального кодексу України / О. М. Юрченко , О. Ф. 

Бантишев, С. А. Кузьмін; Міжвідом. н.-д. центр з проблем боротьби з орг. 

злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. — Київ : 

Паливода А. В., 2015. — 71 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:   А756482. 

Розглянуто загальне поняття злочинів проти основ національної безпеки 

України, основи наукових засад і практичні питання кваліфікації злочинів 

проти основ національної безпеки України. Надано науково-практичний 

коментар до норм Розділу І Особливої частини Кримінального кодексу 

України («Злочини проти основ національної безпеки України») із 

урахуванням останніх змін вітчизняного кримінального закону. 

253. Юрченко О. М. Концептуальні засади визначення загрози 

державній безпеці як складової частини об’єкта оперативної 

діяльності СБ України / О. М. Юрченко, Ю. О. Найдьон // Актуал. 

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

Гончара. – [Херсон], 2017. – Вип. 5. – С. 165-169. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17605-5(2017) На основі проведеного аналізу теоретичних 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/3/31.pdf


та правових основ діяльності Служби безпеки України (СБУ) визначено 

концептуальні засади загрози державній безпеці як складовій частині 

об’єкта оперативної діяльності СБУ. Визначено, що загроза державній 

безпеці має комплексний характер, зміст якої складається з 

розвідувальної та розвідувально-підривної діяльності. Наголошено на 

необхідності забезпечення адекватної системи реагування на загрози 

державній безпеці. 

254. Яковець І. С. Сучасна кримінально-виконавча політика 

України / І. С. Яковець, К. А. Автухов, М. Ю. Кутєпов ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Координац. 

бюро з проблем кримін.-викон. права. – Харків : Право, 2016. – 168, [1] с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А769219 Монографію присвячено 

вивченню теоретичних і практичних питань формування кримінально-

виконавчої політики України. Визначено методологічні засади 

дослідження кримінально-виконавчої політики. Надано визначення 

поняття «кримінально-виконавча політика України», розкрито зміст та 

структуру, напрями формування сучасної кримінально-виконавчої 

політики України. Встановлено коло принципів кримінально-виконавчої 

політики, визначено ієрархію завдань цього напряму державної політики у 

сфері протидії злочинності. Окрему увагу приділено подальшому 

впровадженню міжнародних стандартів виконання покарань у реалізацію 

кримінально-виконавчої політики України. 

255. Янчук А. Науково-нормативні підходи до визначення 

поняття ”правоохоронні органи” в умовах їх реформування / Артем 

Янчук // Наук. зап. ін-ту законодавства Верхов. Ради України. — 2016. — 

№ 2. — С. 110-1120. Досліджено проблемні питання щодо визначення та 

нормативно-правового закріплення дефініції «правоохоронні органи», їх 

ознаки, функції та завдання. Обґрунтовано, що законодавче закріплення 

визначення «правоохоронні органи» надасть можливість утворення 

відповідної науково-теоретичної бази для вибору моделі правоохоронної 



системи, пристосованої для сучасних реалій в Україні, формування основ 

нормативно-правового забезпечення реформування правоохоронної 

системи та правоохоронних органів України як інституційної складової 

цієї системи.  

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

Відповідальний за випуск  Н. Я. Зайченко 

24 липня 2018 р. 


