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1. Аброськін В.  В. Адміністративно-правові засади 

забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки в 

умовах антитерористичної операції / В’ячеслав Васильович Аброськін ; 

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Фоліо, 2019. —   

285 с - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б359925 З’ясовано особливості 

управління органами Національної поліції України в умовах 

антитерористичної операції. Охарактеризовано роль адміністративної 

діяльності органів Національної поліції у зоні антитерористичної операції. 

Визначено зміст взаємодії поліції з іншими суб’єктами забезпечення 

публічної безпеки в умовах антитерористичної операції. 

2. В Днепре со скандалом уволили начальника обласного 

управления полиции Виталия Глуховерю // Факты и коммент. — 2019. — 

1 - 7 авг. (№ 29). — С. 6. Йдеться про звільнення з посади керівника 

Головного управління поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховері. 

Зазначено, що це відбулося після того, як Президент України Володимир 

Зеленський переглянув відео за 12 вересня 2018 року, де загін спеціального 

призначення затримує патрульних поліцейських, які намагалися 

оштрафувати особистого водія Віталія Глуховері.  

3. Вальчук Назар ”Порошенко проходить у справах свідком” 

/ Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. — 9 серп. (№ 61). — С. 8. 

Йдеться про інтерв’ю з Генеральним прокурором України Юрієм Луценком, 

оприлюднене на ”Радіо НВ”, в якому він наголосив на своїх досягненнях на 

посаді та зазначив про демократичність Петра Порошенка як п’ятого 



Президента України. За словами Юрія Луценка, до Петра Порошенка є 

питання правоохоронних органів, однак серед них маса безглуздих, оскільки 

він є свідком у цих справах (у Державному бюро розслідувань заявили, що 

Петро Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях) і ніякої підозри 

йому не вручали. Генеральний прокурор висловив сподівання, що новий 

Президент зробить усе можливе, щоб не допустити відновлення ручного 

управління судами, яке процвітало за Януковича і, на жаль, не було 

остаточно знищене ні за Порошенка, ні в перші дні Президента Зеленського. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_poroshenko-prohodit-u-

spravah-svidkom/920463 

4. Головкін О. В. Правові особливості перерахунку пенсії 

працівникам органів прокуратури України / О. В. Головкін, В. П. Стадник 

// Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України. — Київ, 2018. – Вип. 82. – С. 158-173. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14476-82(юрид. науки) На основі чинного законодавства 

України та узагальнення практики його застосування доведена 

неправомірність дій суб’єктів владних повноважень – територіальних 

управлінь Пенсійного фонду України щодо відмови в проведенні перерахунку 

пенсій за вислугу років у зв’язку із підвищенням заробітної плати 

працівникам органів прокуратури.  

5. Гулак О. В. До питання правомірності складання органами 

Національної поліції протоколу про адміністративне правопорушення за 

недотримання вимог фінансового контролю без отримання інформації 

від Національного агентства з питань запобігання корупції / О В. Гулак, 

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

2018. – Вип. 52, т. 2. – С. 39-43. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-

52/2 Досліджено питання правомірності складання органами Національної 

поліції протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією, за несвоєчасне подання або неподання е-декларації та 

повідомлення про зміни в майновому стані. Зазначено, що Національне 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_poroshenko-prohodit-u-spravah-svidkom/920463
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агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) є центральним органом 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та 

реалізує державну антикорупційну політику. Окреслено порядок зібрання 

доказів. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.52/part_2/10.pdf 

6. Данчул О. С. Концепції ”СЕРВІСНА ДЕРЖАВА” ТА 

”COMMUNITY POLICING” - необхідні умови ефективного 

реформування системи МВС України / О. С. Данчул // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – С. 140-149. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2018) Досліджено окремі 

напрями вдосконалення системи Міністерства внутрішніх справ, зокрема 

Національної поліції в умовах розбудови в Україні сервісно-орієнтованої 

держави. Проаналізовано роль Міністерства внутрішніх справ України у 

створенні умов розвитку безпечного середовища в суспільстві, а також 

інших державних органів у наданні адміністративних послуг. На конкретних 

прикладах проаналізовано закордонну практику співпраці поліції з 

територіальними громадами, чинники, що впливають на ефективність 

заходів щодо профілактики правопорушень, усунення причин та умов, які 

сприяють їх вчиненню. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/16.pdf 

7. Домброван Н. В. Сучасний аналіз правового регулювання 

діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції 

України / Н. В. Домброван // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. 

Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – С. 149-158. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16504-3(2018) Проаналізовано законодавство України, що 

регулює діяльність чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції 

України. Виокремлено, систематизовано та охарактеризовано шість груп 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність чергових частин. 

Досліджено зміст окремих положень, які детально регламентують 

діяльність чергових служб, а саме: Наказ МВС України «Про вдосконалення 

реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та 
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забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх 

справ України»; Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з 

організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної 

поліції України» та ін. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/17.pdf 

8. Дяченко В. Как Рябошапка использует наследство Луценко 

/ Виталий Дяченко // Деловая столица. — 2019. — 29 июля (№ 30/32). — С. 5. 

Розглянуто перспективи призначення на посаду Генерального прокурора 

України Руслана Рябошапки. 

9. Єсімов С. С. Шляхи вдосконалення діяльності національної 

поліції щодо забезпечення транспортної безпеки / С. С. Єсімов // Наук. 

вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – 

С. 149-158. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-3(2018) 

Проаналізовано шляхи вдосконалення діяльності Національної поліції щодо 

забезпечення транспортної безпеки у контексті адаптації національного 

законодавства України до вимог Європейського Союзу. Досліджено 

правоохоронні функції поліції щодо забезпечення безпеки транспортної 

інфраструктури та транспортних засобів у сфері правого регулювання 

діяльності поліції. Розглянуто пропозиції щодо змін в організаційно-штатній 

структурі територіальних органів Національної поліції, що безпосередньо 

пов’язано з підвищенням ефективності забезпечення транспортної безпеки. 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/18.pdf 

10. Ковалів М. В. Державна служба в правоохоронній сфері та 

зміст її елементів / М. В. Ковалів // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. 

справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 161-170. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Розглянуто питання державної служби в 

правоохоронній сфері. Охарактеризовано систему державної служби в 

правоохоронній сфері як єдине соціально-правове явище. Зазначено, що 

сутність і зміст системи державної служби в правоохоронній сфері, її 
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соціальне призначення детерміновані насамперед зовнішнім середовищем 

функціонування, яке охоплює специфічні суспільні відносини, пов’язані з 

захистом інтересів особи, суспільства та держави від різних загроз 

адміністративно-деліктного, кримінального, природного й техногенного 

характеру. Водночас у структурі суспільних відносин, урегульованих 

нормами права й охоронюваних державою, виокремлено групу суспільних 

відносин, що мають особливе соціальне значення та охороняються 

спеціальними правовими заходами. Розкрито зміст діяльності 

правоохоронних органів держави, уповноважених на здійснення контролю за 

дотриманням законодавства. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/19.pdf 

11. Ковалів М. В. Охорона правопорядку як одне із завдань 

діяльності поліції / М. В. Ковалів, В. С. Боровікова // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 184-192. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-2(2018) Порушено питання 

охорони правопорядку як одного із завдань діяльності поліції. Розкрито 

функціональну компетенцію поліції у сфері охорони правопорядку, в якій 

поліція здійснює правоохоронну діяльність у встановлених законодавством 

організаційно-правових формах. Розглянуто взаємодію поліції і громадян у 

сфері забезпечення безпеки і підтримання правопорядку. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_02_2018/22.pdf 

12. Корнієнко М. Т. Відшкодування шкоди, завданої 

працівниками органів дізнання, слідства, прокуратури та суду / М. Т. 

Корнієнко, О. М. Коваль // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 2(23). – С. 64-67. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-2(23) Розкрито особливості 

відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, 

попереднього слідства, прокуратури або суду. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2018/16.pdf 
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13. Кушлакова Н. М. Компетенція правоохоронних органів 

України як об’єкт вивчення в процесі фахової підготовки майбутніх 

юристів / Н. М. Кушлакова, Р. Д. Сидоркіна // Вісн. Нац. техн. ун-ту України 

”КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. — Київ, 2018 . — № 4 (40). — С. 141-

145. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16898-4(40) Подано результати 

аналізу визначення категорії ”компетенції правоохоронних органів”. 

Акцентовано увагу на чіткому визначенні їх у нормативно-правових актах. 

Всебічно обґрунтовано важливість вивчення матеріальних та процесуальних 

аспектів означеної категорії під час підготовки майбутніх юристів. Текст: 

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf 

14. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 

”Право :  історія, теорія, практика” , ([м. Київ], 7 – 8 груд. 2018 р.). — 

Київ ; Херсон : Молодий вчений, 2018. — 152 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А798182 Зі змісту: Діяльність органів внутрішніх справ щодо 

попередження злочину у сучасних умовах / В. В. Ковальчук. – С. 130-132; Роль 

органів прокуратури у процесі протидії булінгу / Я. В. Галєєв. – С. 145-147. 

15. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки 

оптимальних моделей” , м. Ужгород, 3 – 4 трав. 2019 р. / ДВНЗ ”Ужгород. 

нац. ун-т, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. шк. 

суддів України, Ін-т держави і права країн Європи та ін. — Ужгород : 

Ужгород. нац. ун-т, 2019. — 308 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798175 

Зі змісту: Функціональне призначення органів прокуратури України в 

контексті забезпечення конституційної безпеки / І. І. Швед. – С. 93-96. 

16. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в 

Україні”, м. Ужгород, 15 – 16 лют. 2019 р. / [редкол. : М. М. Алмаші та ін.]. 

— Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2019. — 161 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А798183 Зі змісту: Особливості провадження щодо розгляду 

скарг громадян органами прокуратури / О. О. Сіникевич. – С. 89-92; 

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf


Проведення атестації поліцейських та її наслідки для України 

(Дніпропетровська область) / Ю. В. Склярова. – С. 92-95; Служба безпеки 

України як основний суб’єкт боротьби з тероризмом / В. О. Синичук. –        

С. 109-111; Співвідношення понять правоохорона та правозахисна 

діяльність та органи, що забезпечують правопорядок / Д. В. Коноваленко. – 

С. 147-150; Вплив засобів масової інформації на формування іміджу 

працівника поліції / Т. В. Матієнко. – С. 158-161. 

17. Матеріали науково-практичної конференції ”Право, держава 

та громадянське суспільство в умовах системних реформ” , ([м. Дніпро], 

22 – 23 лют. 2019 р.). — Дніпро ; Херсон : Молодий вчений, 2019. — 102 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А798186 Зі змісту: Сучасні аспекти 

інформатизації адміністративних юрисдикційних проваджень прокуратури 

/ О. О. Синякевич. – С. 72-75; Міжнародно-правове регулювання 

співробітництва правоохоронних органів під час протидії злочинності / Є. Д. 

Матвієнко. – С. 99-102. 

18. Міколайчик З. К. Комунікація між поліцією та місцевим 

населенням щодо розуміння концепції рухомих просторів / З. К. 

Міколайчик // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – 

Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 311-317. – Шифр зберігання в Бібліотеці 

Бп16504-4(2018) Зазначено, що концепція рухомих просторів 

зосереджується на демонстрації основних припущень діяльності субʼєктів, 

які відповідають за забезпечення безпеки та громадського порядку. Згідно з 

цією ідеєю, є необхідність проведення наукових досліджень і використання їх 

результатів у діяльності служб. Наукові дослідження спрямовані на 

поліпшення комунікації між місцевими жителями та організаціями, які 

функціонують у системі безпеки. Інноваційний інструмент, який покращує 

цю форму спілкування та виявляє загрози, – це електронний поліцейський. 

Цей інструмент використовує Інтернет-простір для спілкування між 

поліцією та місцевою громадою. Громадяни отримують можливість 



надавати інформацію про помічені загрози та порушення. Інформація, 

отримана таким чином аналізується й уточнюється поліцейськими, після 

чого патрулі направляються в райони ймовірної загрози. Дані, які виходять 

за межі компетенції поліції, передаються відповідним установам. Такі        

е-поліцейські функціонують у міській поліції Плоцька (Республіка Польща). 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/35.pdf 

19. Організація та діяльність органів прокуратури України : 

навч. посіб. / [О. О. Шандула та ін.] ; за ред. П. М. Каркача ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 498 с. - Шифр зберігання 

в Бібліотеці: А798176 Зазначено, що Верховна Рада України 14 жовтня    

2014 р. ухвалила Закон України «Про прокуратуру», 2 червня 2016 р.  

Верховна Рада України доповнила Конституцію статтею 131
і
, де 

передбачила функції прокуратури і строк повноважень Генерального 

прокурора, а також визначила, що одна й та сама особа не може обіймати 

посаду Генерального прокурора два строки поспіль. 

20. ”Поліцейський офіцер громади” // Юрид. вісн. України. — 

2019. — 2 – 8 серп. (№ 31). — С. 8. Зазначено, що у Харківському 

національному університеті внутрішніх справ відбулася презентація 

проекту ”Поліцейський офіцер громади”. Указано, що Харківська область 

стала четвертим регіоном, де впроваджується новий формат роботи 

поліцейського офіцера, який буде займатися потребами місцевого населення 

й підтримувати з ним постійний контакт, щодня забезпечувати порядок на 

своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади і запобігати 

вчиненню правопорушень. 

21. Прокоф’єв М. М. Конфлікт інтересів на державній службі в 

правоохоронній сфері : проблеми виявлення та подолання / М. М. 

Прокоф’єв // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 

2018. – Вип. 4. – С. 170-180. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-

4(2018) Розглянуто конфлікт інтересів на державній службі як один з 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/35.pdf


антикорупційних механізмів, який слугує реалізації принципу відкритості та 

публічності в діяльності правоохоронних органів. Аргументовано, що 

запровадження обмежень стосовно конфлікту інтересів до осіб, які 

вступають на державну службу, сприяє забезпеченню ефективної 

професійної діяльності з виконання повноважень державних органів, 

встановлення перешкод можливим зловживанням державних службовців. 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/20.pdf 

22. Руденко М. В. Судові та правоохоронні органи України : 

підруч. [для студентів юрид. ВНЗ / Микола Васильович Руденко, Г. С. 

Рибалко, В. Є. Кривуля] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. 

В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. — 311 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798167 Розглянуто питання правового статусу 

органів судової влади (правосуддя) та правоохоронних органів (органів 

правопорядку), зокрема порядку їхнього утворення, засади організації та 

діяльності тощо. Значну увагу приділено розкриттю природи судової влади, 

а також визначенню її функцій, принципів - з урахуванням конституційних 

змін 2016 року (щодо правосуддя). Особливе місце в цій роботі посідає 

викладення засад побудови органів правопорядку та їхнього функціонування. 

23. Сеник С. В. Дослідження організаційних основ побудови 

комплексних систем захисту інформації з обмеженим доступом у 

підрозділах Національної поліції України / С. В. Сеник // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 180-189. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Розглянуто організаційно-

правові засади побудови комплексних систем захисту інформації з 

обмеженим доступом у діяльності підрозділів Національної поліції України. 

На підставі аналізу наявних теоретико-правових досліджень організаційних 

принципів створення комплексних систем захисту інформації, з огляду на 

чинні державні нормативно-правові  документи та міжнародні стандарти 

у цій галузі запропоновано розділити побудову таких систем на одинадцять 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/20.pdf


логічних етапів. Для кожного з етапів визначено основний перелік заходів, 

які необхідно реалізувати для забезпечення захисту інформації на 

достатньому рівні. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/21.pdf 

24. Сеник С. В. Методологія дослідження діяльності 

Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим 

доступом / С. В. Сеник // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія 

юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – С. 193-202. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16504-3(2018) Описано можливість застосування сучасних методів 

наукових досліджень та їх інструментарій для дослідження діяльності 

Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим 

доступом, які б надали можливість всебічно з’ясувати її зміст. Розглянуто 

різні підходи до виокремлення структури дослідження, аналіз яких надав 

можливість запропонувати обрання  найоптимальніших з урахуванням 

особливостей генези, специфіки інформації з обмеженим доступом та її 

використання у діяльності Національної поліції. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/22.pdf 

25. Середа В. В. Організаційно-правові основи діяльності 

підрозділів Національної поліції України, що здійснюють аналітичну 

роботу / В. В. Середа, Ю. А. Хатиюк // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. 

справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 189-198. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Розкрито зміст діяльності підрозділів 

Національної поліції України, що здійснюють аналітичну роботу. 

Аргументовано, що підрозділи організаційно-аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування відіграють центральну роль в інформаційно-

аналітичному забезпеченні органів Національної поліції, оскільки виконують 

функції з координації, аналізу, планування, контролю й узгодження дій 

територіальних органів (підрозділів) поліції з реалізації державної політики 

у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/21.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/22.pdf


свобод людини й протидії злочинності. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/22.pdf 

26. Серов И. Аферистов стало больше / Игорь Серов // Сегодня. — 

2019. — 5 авг. (№ 142). — С. 3. Йдеться про те, що в Україні істотно 

знизилося загальне число злочинів, але при цьому збільшилася кількість 

особливо тяжких злочинів, за які передбачено тюремні терміни аж до 

довічного. Таку статистику за перше півріччя оприлюднила Генпрокуратура. 

Щоб знизити рівень злочинності, МВС прийняло рішення з 1 серпня 2019 

року посилити патрулювання міст нацгвардійцями. На патрулювання 

відправлено 2000 бійців, близько 100 одиниць техніки. Наведено інформацію 

про кримінальні злочини за півроку в цифрах. 

27. Столбовий В. М. Службові правовідносини у сфері 

національної безпеки: адміністративно-правове регулювання 

/ Володимир Миколайович Столбовий ; Нац. акад. Служби безпеки України. 

— Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. — 343 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А798155 Досліджено науково-теоретичні та практичні 

аспекти службових правовідносин у сфері національної безпеки України. 

Основну увагу приділено висвітленню теоретичних основ розвитку 

службових правовідносин та механізму їхньої реалізації у сфері національної 

безпеки України. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення, 

здійснено класифікацію суб’єктів службових правовідносин, розроблено 

рекомендації щодо удосконалення службових правовідносин у сфері 

національної безпеки України. 

28. Ткаченко Р. О. Стан та розвиток громадського контролю за 

діяльністю органів Національної поліції України / Р. О. Ткаченко // Наук. 

вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – 

С. 198-206. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Здійснено 

аналіз стану й розвитку громадського контролю за діяльністю органів 

Національної поліції. З’ясовано, що важливим механізмом формування 

інституту громадського контролю є звернення громадян, позаяк саме 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/22.pdf


завдяки зворотному зв’язку вибудовуються правосвідомі стосунки, 

покращується рівень надання сервісних послуг, зростає рівень ефективності 

громадського контролю за діяльністю поліції. Висвітлено питання 

здійснення громадського контролю за діяльністю органів Національної 

поліції, закріплені на законодавчому рівні. Обґрунтовано головний принцип 

діяльності поліції – служити і захищати. Констатовано, що рівень довіри 

населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності 

органів і підрозділів поліції. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/23.pdf 

29. Туз Н. Д. Структура командування під час забезпечення 

охорони публічного порядку та безпеки згідно зі скандинавською 

системою / Н. Д. Туз // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія 

юрид. – Львів, 2018. – Вип. 3. – С. 202-211. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16504-3(2018) Досліджено особливості несення служби працівників 

поліції, які виконують обов’язки в ході забезпечення охорони публічного 

порядку та безпеки, на основі моделі скандинавських країн, оскільки 

поліцейські повинні мати чіткий, єдиний та узгоджений порядок 

підпорядкування, щоб можна було визначити відповідальність за вчинення 

протиправних діянь, аби в будь-який момент можна було встановити, який 

вищий за званням офіцер несе особисту відповідальність за дії або 

бездіяльність співробітників поліції. Встановлено, що наявність чіткої 

командної структури має велике значення для забезпечення правопорядку під 

час зібрання, незалежно від того, чи є це зібрання спланованим заздалегідь, 

чи є спонтанним. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/23.pdf 

30. Туз Н. Д. Тактичні методи, які застосовуються поліцейськими 

щодо зменшення рівня напруженості  та подолання конфліктів 

відповідно до скандинавської моделі охорони публічного порядку та 

безпеки під час проведення масових заходів / Н. Д. Туз // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 4. – С. 206-216. – 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/23.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/23.pdf


Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-4(2018) Досліджено тактичні 

методи, котрі застосовуються поліцейськими для зменшення рівня 

напруженості та подолання конфліктів за скандинавською моделлю охорони 

публічного порядку та безпеки під час проведення масових заходів. 

Обумовлено, що через потребу протистояти агресивній поведінці з 

використанням насильства поліція може визнати за необхідне 

застосовувати силу. Обґрунтовано важливість наявності в запасі різних 

варіантів тактики для забезпечення правопорядку під час публічних зібрань. 

Наголошено, що, приймаючи рішення про необхідність застосування сили, 

поліція завжди повинна пам’ятати про різноманітність учасників заходу і 

про диференційований підхід до різних груп у складі учасників зібрання. 

Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/24.pdf 

31. Хаврук В. О. Злочинність у західних областях України: 

однофакторна модель на основі рівнянь регресії / В. О. Хаврук // Вісн. 

Нац. техн. ун-ту України ”КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. — Київ, 

2018. — № 4 (40). — С. 160-171 . — Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16898-4(40) Проаналізовано стан злочинності в областях України та в   

м. Київ за 2015–2017 рр. з використанням статистичних даних, 

розрахованих коефіцієнтів злочинності та злочинної активності населення. 

Представлено методику отримання однофакторної моделі, яка описує 

залежність злочинності від чисельності населення в західних областях 

України, в середовищі Microsoft Excel. З’ясовано, що найбільш «якісною» 

однофакторною моделлю є поліноміальне рівняння регресії 4-го та (або) 5-го 

ступенів. Застосування моделі є необхідним у практичній діяльності 

правоохоронних органів, оскільки вона виявляє залежність кількості 

зареєстрованих злочинів від чисельності населення. Текст: http://www.socio-

journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf 

 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_04_2018/24.pdf
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/4_2018.pdf
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