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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Актуальні питання призначення та проведення експертиз : 

наук.-прак. посіб. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України ; [уклад. А. В. Столітній та ін.] ; за заг. ред. І. І. Присяжнюка. — Київ 

: Нац. акад. прокуратури України, 2017. — 299 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802199 Визначено підстави проведення судових експертиз та 

охарактеризовано систему судово-експертних установ України. Висвітлено 

особливості підготовки і призначення окремих видів експертиз та 

експертних досліджень. Розглянуто особливості призначення і проведення 

судових експертиз у кримінальних провадженнях про військові злочини. 

Надано інформацію про експертні установи та підрозділи, у яких 

проводяться конкретні види досліджень. 

2. Безкровний Є. А. Особливості реалізації принципу 

транспарентності в діяльності органів прокуратури / Євген Анатолійович 

Безкровний // Наук. зап. ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2019. – 

№ 5. — С. 53-59. Розглянуто особливості реалізації принципу 

транспарентності у діяльності органів прокуратури та надано пропозиції 

щодо удосконалення правових механізмів його регулювання. 

3. Білецький В. О. Сутність законності в оперативно-

розшуковій діяльності державної прикордонної служби України / В. О. 

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

зб. наук. пр. — Одеса, 2019. — Вип. 37.— С. 139-142. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-37 Досліджено законність оперативно-розшукової 

діяльності Державної прикордонної служби України, яка здійснюється в 



інтересах забезпечення захисту державного кордону України та відповідно 

до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». На підставі 

проведеного дослідження визначено, що законність у досліджуваній сфері є 

ширшим поняттям у порівнянні з класичним розумінням – чітке виконання 

чи дотримання законодавства. Зроблено висновок, що законність ОРД 

ДПСУ закріплена в нормах Кримінального процесуального кодексу України, 

Законах України «Про Державну прикордонну службу України» та «Про 

оперативно-розшукову діяльність» як принцип та загальні засади здійснення 

такої діяльності.         Текст: http://vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/36.pdf 

4. Вальчук Н. ”Рябошапка матиме суперможливості. Він стає 

директором парламенту” / Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 2020. 

— 3 січ. (№ 1). — С. 1, 6. Йдеться про те, що 2 січня запрацював Офіс 

Генерального прокурора. Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифінгу           

26 грудня зазначив: ”Система юстиції орієнтувалася на задоволення людей, 

які її контролювали. Так не можна працювати далі. Нам вдалося очистити 

Генеральну прокуратуру. Трансформувати її в Офіс генерального прокурора. 

Це унікальний історичний момент”. Зазначено, що з 2020 року народних 

депутатів затримуватимуть, арештовуватимуть і притягатимуть до 

кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради. ”Добро” на їх 

затримання, обшук чи прослуховування даватиме Генеральний прокурор. 

Тільки він може відкривати провадження проти народних обранців. За 

словами екснардепа, юриста Валерія Карпунцова, робота прокуратури 

залежить від керівника; про авторитет Генпрокурора Руслана Рябошапки 

казати рано, поки що особливого прогресу не видно.               Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_ryaboshapka-matime-

supermozhlivosti-vin-staye-direktorom-parlamentu/945499 

5. Вітюк Г. С. Професійна етика судді та її зв’язок із 

антикорупційними заходами / Г. С. Вітюк // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. 

ун-ту. Серія : Юриспруденція : зб. наук. пр. — Одеса, 2019. — Вип. 37.—     
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С. 178-181. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-37 Розглянуто 

професійну етику судді як один із факторів запобігання корупційним 

проявам у сфері судочинства. Проаналізовано основні нормативно-правові 

акти, що регламентують відповідальність суддів за корупційні дії. Доведено 

схожість принципів і засад антикорупційної політики держави з етичними 

засадами суддівської етики.             Текст: http://vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/46.pdf 

6. Геращенко А. Зупинимо смерть на дорогах! / Антон Геращенко 

// Дзеркало тижня. — 2019. — 27 груд. (№ 50). — С. 14. Зауважено, що 2018 

року на дорогах України загинуло 3 350 людей, 2019-го кількість загиблих 

уже досягла 2 716, тоді як у бойових діях у зоні ООС загинуло 110 

військовослужбовців і правоохоронців. Наголошено, що керівництво країни і 

Міністерства внутрішніх справ України не має наміру миритися з таким 

станом речей і протягом останніх років, а найбільш активно 2018-го й 

поточного року, вживає низку комплексних системних заходів для 

виправлення ситуації. Ці заходи стосуються безлічі напрямів як 

нормативних, організаційних, так і практичних, інноваційних, технічних, а 

також пропагандистських, виховних і освітніх. 

7. Гребенюк М. В. Посилення спроможностей підрозділів 

Національної поліції у сфері боротьби з організованою злочинністю           

/ М. В. Гребенюк, В. К. Швець // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. 

пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2019. – Вип. 37. –    

С. 22-35. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14628-37 Присвячено 

проблемним питанням реформування правоохоронної системи України за 

напрямом «боротьба з організованою злочинністю». Проаналізовано базові 

положення Концепції розвитку сектору безпеки та оборони України, 

результативність реформування правоохоронних органів, які здійснюють 

боротьбу з організованою злочинністю, зокрема компетентних підрозділів 

Національної поліції України. Визначено актуальні питання удосконалення 

діяльності й функціональності підрозділів Департаменту стратегічних 

http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/46.pdf
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розробок Національної поліції України. Особливу увагу приділено питанням 

оцінювання рівня довіри населення до підрозділів Національної поліції 

України на базі критеріїв, основним із яких є стан злочинності. Текст: 

http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/177966 

8. Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетр. держ. 

ун-т внутр. справ, 15 листоп. 2019 р.) / М-во внутр. справ України, 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; [редкол. : А. Є. Фоменко (голова) та 

ін.]. — Дніпро : ДДУВС, 2019. — 279 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802451 Висвітлено теорію та практику світового досвіду 

протидії корупції, теоретико-правові та філософсько-методологічні 

аспекти цього феномена. Розкрито особливості застосування 

адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та інших 

галузей законодавства щодо запобігання і протидії цьому явищу в 

зарубіжних країнах, зокрема, Великобританії, США, Франції, Польщі, Новій 

Зеландії, Республіці Казахстан, а також практику правоохоронної 

діяльності в цій галузі. Зачну увагу приділено питанням антикорупційної 

політики в Україні. 

9. Дузь Ю. Дотримання презумпції невинуватості, або Правова 

самооборона / Юлія Дузь // Дзеркало тижня. — 2019. — 27 груд. (№ 50). — 

С. 23. Йдеться про те, що правоохоронні органи досить часто, не маючи 

вагомих і прямих доказів причетності особи до вчинення правопорушення, 

йдуть на умисне порушення презумпції невинуватості задля того, щоб 

сформувати в суду й суспільства стверджувально-обвинувальну думку ще до 

вироку. Текст: https://dt.ua/family/dotrimannya-prezumpciyi-nevinuvatosti-abo-

pravova-samooborona-334027_.html 

10. Єрьоменко В. В. Підстави виникнення індивідуальних 

службових (трудових) правовідносин у поліцейських / В. В. Єрьоменко 

// Право та інновації. – 2019. – № 3. — С. 55-61. Висвітлено питання 

соціально-правової служби в Національній поліції України, вплив трудового 
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права й трудового законодавства на службові правовідносини при доборі на 

посаду поліцейського, форми реалізації права на службу поліцейським, 

підстави виникнення службових правовідносин у поліцейських. 

11. ЄС розкритикував реформу СБУ // Юрид. вісн. України. — 

2019. — 20 – 31 груд. (№ 51/52). — С. 5. Зазначено, що в своєму щорічному 

звіті про виконання Угоди про асоціацію Європейський Союз не приховує 

розчарування діями Києва стосовно реформи Служби безпеки України 

(СБУ). Вказано, що боротьба з організованою злочинністю, яку СБУ хоче 

зберегти, наразі не є ефективною, переконані в Брюсселі. Законодавча рамка 

боротьби з організованою злочинністю потребує перегляду та поліпшення. 

Указано, що орган, відповідальний за координацію активностей у цій сфері, 

досі не є чітко визначеним.  

12. Задорожный М. В то время как полиция увеличивает 

количество радаров TruCAM, суды признают их незаконными / Максим 

Задорожный // Факты и коммент. — 2019. — 19 – 26 дек. (№ 48). — С. 10. 

Проінформовано про те, що патрульна поліція в черговий раз поповнила свій 

арсенал радарів TruCAM, за допомогою яких поліцейські контролюють 

швидкість руху транспортних засобів. Поряд із цим, нещодавно апеляційний 

адміністративний суд визнав використання таких приладів незаконним. 

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. З’ясовано, чи є 

правомірним використання радарів TruCAM на дорогах. 

13. Зорянська М. Ремонт доріг та економія завдяки сонцю 

/ Марічка Зорянська // Слобід. край. — 2019. — 12 груд. (№ 99/100). — С. 4-

5. Йдеться про розвиток Циркунівської об’єднаної територіальної громади 

(ОТГ) Харківської області, яка була створена в 2018 році. Зазначено, що 

завдяки збільшенню фінансових надходжень до сільського бюджету в 

громаді з’явилася можливість відремонтувати дороги та придбати власну 

комунальну техніку. Надано інформацію про проекти, реалізовані в ОТГ 

(проект ”Поліцейський офіцер громади”, освітні проекти, проект з 

енергозбереження). Текст: https://decentralization.gov.ua/news/11973 

https://decentralization.gov.ua/news/11973


14. Калєніченко Л. І. Особливості юридичної відповідальності 

працівників національної поліції / Л. І. Калєніченко // Наук. вісн. Ужгород. 

нац. ун-ту. Серія: Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 1. — С. 27-31. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-55/1 Проаналізовано особливості 

юридичної відповідальності працівників Національної поліції. Зроблено 

висновок про те, що загалом юридична відповідальність працівників 

Національної поліції України має такі особливості, як підвищений рівень 

порівняно з відповідальністю загальних суб’єктів права; специфічне коло 

підстав настання; тісне пов’язання складу правопорушення працівника 

Національної поліції України з його державно-владними повноваженнями. 

Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

15. Кирбят’єв О. О. Об’єкт злочинів, що посягають на 

професійну діяльність працівників правоохоронних органів / О. О. 

Кирбят’єв // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція : 

зб. наук. пр. — Одеса, 2019. — Вип. 37.— С. 126-128. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-37 Визначено об’єкт злочинів, що посягають на 

професійну діяльність працівників правоохоронних органів, – гарантований і 

нормативно визначений порядок функціонування органів державної влади, 

які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Доведено, що як 

додатковий обов’язковий об’єкт цих злочинів виступають суспільні 

відносини у сфері забезпечення особистої й тілесної недоторканності 

працівника правоохоронного органу та (або) його близьких родичів і (або) 

відносини у сфері забезпечення недоторканності власності зазначених осіб. 

Текст: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/33.pdf 

16. Коваленко А. В. Поліція як суб’єкт запобігання злочинності 

/ А. В. Коваленко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : 

Юриспруденція : зб. наук. пр. — Одеса, 2019. — Вип. 37.— С. 174-177. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-37 Проаналізовано поняття 

злочинності та протидії їй. За допомогою дослідження функцій поліції 

шляхом аналізу нормативно-правових актів, які регламентують відповідне 
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питання, виділено низку основних положень, що характеризують поліцію як 

суб’єкта запобігання злочинності. Здійснено теоретичний аналіз поняття 

злочинності й терміна «протидія злочинності». Розроблено власне 

авторське визначення. Проаналізовано Закон України «Про Національну 

поліцію» та визначено роль і місце вказаного органа в системі запобігання 

злочинності шляхом аналізу його функцій. Підбито підсумки у вигляді 

положень, що характеризують поліцію як суб’єкт запобігання злочинності, 

й визначено сутність указаної діяльності. Текст: http://vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/45.pdf 

17. Коваленко А. В. Поняття поліцейської діяльності та підходи 

до його розуміння в праві (кримінологічний аспект) / А. В. Коваленко 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. —      

Вип. 54. — С. 149-151. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-54 

Проаналізовано кримінологічний аспект основних підходів до розуміння 

поняття поліцейської діяльності в праві. Досліджено сутність відповідного 

поняття та з’ясовано його феномен у сучасній правовій системі 

суспільства. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 

18. Ковальчук І. С. Порядок добору на посаду прокурора / І. С. 

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

зб. наук. пр. — Одеса, 2019. — Вип. 37.— С. 171-173. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17425-37 Досліджено питання, що стосуються процедури 

добору до органів прокуратури та реалізації її в практичній площині. 

Розкрито певні аспекти чинного порядку добору до органів прокуратури. 

Текст: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/44.pdf 

19. Колб І. О. Про деякі віктимологічні аспекти вчинення 

злочинів персоналом державної кримінально-виконавчої служби 

України під час застосування заходів приборкання до засуджених / І. О. 

Колб // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — 

Вип. 54. — С. 152-155. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-54 

Досліджено роль віктимологічної профілактики в запобіганні злочинам, що 
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вчиняються персоналом органів та установ виконання покарань України під 

час застосування до засуджених, позбавлених волі, визначених у законі 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, а також розроблено 

науково обґрунтовані пропозиції в цьому напрямі. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 

20. Колесник С. Сім кіл пекла пенітенціарної системи / Сергій 

Колесник, Євгеній Єнін // Дзеркало тижня. — 2019. — 21 – 26 груд. (№ 49). 

— С. 1, 3. Йдеться про те, що впродовж років пенітенціарна система в 

Україні перебуває в перманентному стані реформування, кожен наступний 

етап якого виявляється стабільно гіршим від попереднього. Зазначено, що 

наведення порядку та поступова побудова пенітенціарної системи 

європейського зразка потребує комплексного вирішення семи основних 

проблем, що тісно взаємопов’язані: тотальну корупцію, неконтрольованість 

більшості установ, кадрового голоду, неефективність системи управління, 

неналежні умови тримання, фінансування та неефективне використання 

коштів, а також нерентабельність виробництва та рабську працю. Текст: 

https://dt.ua/internal/sim-kil-pekla-penitenciarnoyi-sistemi-333623_.html 

21. Костенко С. К. Правовий статус членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів / С. К. Костенко // Наук. вісн. Ужгород. 

нац. ун-ту. Серія  : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 2. — С. 141-146. 

— Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-55/2 Висвітлено проблеми 

чинного законодавчого врегулювання та практичної реалізації правого 

статусу членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

Охарактеризовано структуру правового статусу вказаних посадових осіб. 

Акцентовано увагу на необхідності законодавчих змін для підвищення 

ефективності діяльності членів комісії. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf 

22. Лебєдєва Т. О. Міжнародно-правові засади протидії 

корупційним правопорушенням / Т. О. Лебєдєва // Наук. вісн. Міжнар. 

гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція : зб. наук. пр. — Одеса, 2019. — 
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Вип. 37.— С. 82-84. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-37 

Досліджено міжнародно-правові засади протидії корупційним 

правопорушенням. Указано, що міжнародні стандарти протидії корупції 

зафіксовані в низці міжнародних документів, які розглянуті в статті. 

Підсумовано підсумок, що методи боротьби з корупцією в різних країнах 

світу можуть знайти застосування в українській практиці тільки в разі 

глибокої системної трансформації і зміни низки системних параметрів, 

починаючи зі зміни принципів рекрутування еліт і закінчуючи механізмами 

розподілу державних замовлень.       Текст: http://vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/23.pdf 

23. Левицька І. Частину слідчих ізоляторів зроблять приватними 

/ Ірина Левицька // Газета по-українськи. — 2019. — 27 груд. (№ 101). — 

С. 2. Йдеться про те, що незабаром з’являться приватні слідчі ізолятори й 

створять кращі умови для арештованих. За словами міністра юстиції 

Дениса Малюськи, аби потрапити в таке СІЗО, затриманий повинен буде 

заплатити. Зауважено, що нові СІЗО з’являться за рахунок державних, 

частину з яких планують передати на приватизацію. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_castinu-slidchih-izolyatoriv-zroblyat-

privatnimi/944831 

24. Легін А. В. Національне антикорупційне Бюро України: 

структура, повноваження та функції / А. В. Легін // Наук. вісн. Ужгород. 

нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 54. — С. 160-163. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-54 Визначено функції 

Національного антикорупційного бюро України. Проаналізовано 

рекомендації, які надавалися Україні щодо створення спеціалізованих 

антикорупційних органів, структуру та повноваження правоохоронного 

органу, створеного на виконання зазначених рекомендацій, а також 

виокремлено функції, які цей орган виконує. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 
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25. Макарова О. Особливості процесу професійної ідентичності 

поліцейських на етапі фахової підготовки / О. Макарова // Зб. наук. пр. 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія : Психол. науки. – 

Хмельницький, 2018. - № 3(11). – С. 167-179. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17994-3(11) Проаналізовано теоретичні дослідження 

психологічних особливостей професійної ідентичності поліцейських на етапі 

фахової підготовки. Розглянуто та визначено особливості статусів 

професійної ідентичності поліцейських під час навчання у вищому 

навчальному закладі зі специфічними умовами навчання. Здійснено 

теоретичний аналіз з проблеми професійного становлення особистості та 

виділено основні моменти. 

26. Маринів І. І. Роль агенції європейського союзу з 

правоохоронного співробітництва в боротьбі з міжнародною 

організованою злочинністю / І. І. Маринів, П. С. Мохончук // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 2. — 

С. 157-159. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-55/2 Досліджено 

правовий статус та роль Європолу в боротьбі з міжнародною 

організованою злочинністю. Визначено місце цієї агенції серед інших 

міжнародних організацій. Проаналізовано сфери діяльності, заходи, що 

можуть ним здійснюватись, а також специфіку та ефективність 

співробітництва з компетентними органами держав – членів Європейського 

Союзу і третіх країн. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf 

27. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної 

конференції ”Управління розвитком соціально-економічних систем”,    

11 - 12 квіт. 2019 р. / [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. — Харків : ХНТУСГ, 2019. 

— 258 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці: А801920. Зі змісту: Доцільність 

реформування правоохоронної системи України / О. Ф. Кобзар. — С. 121-125. 

28. Махлай О. Проблемні питання визначення понятійного 

апарату дослідження розвитку творчого потенціалу офіцерів 
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оперативно-розшукових підрозділів / О. Махлай // Зб. наук. пр. Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України. Серія : Психол. науки. – Хмельницький, 

2018. - № 3(11). – С. 195-210. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17994-

3(11) Уточнено психологічну сутність та зміст низки понять, які 

використовуються у дослідженнях творчості, творчого процесу, творчих 

здібностей до творчої діяльності. Проаналізовано сутність понять 

”творчість” та ”креативність”, визначено їх спільні риси та відмінності. 

Відзначено зв’язок між творчістю та мисленням. Указано на те, що 

творчість і мислення – це два різноспрямованих процеси, які тісно пов’язані 

один з одним. Мислення забезпечує пізнання реального світу, а творчість – 

його перебудову.  

29. Невтішні підсумки першої хвилі атестації в ГПУ // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 20 – 31 груд. (№ 51/52). — С. 11. Подано інформацію, 

що завершилася перша хвиля атестації прокурорів Генеральної прокуратури 

на виконання Закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з приводу першочергових заходів щодо реформи органів 

прокуратури”. Про це повідомив заступник Генерального прокурора – 

головний військовий прокурор Віктор Чумак. За його даними, на початку цієї 

атестації в ній взяли участь 1 339 прокурорів. Зазначено, що після 

проведення анонімних тестів на знання законодавства й загальні здібності 

їх залишилося 769. 

30. Носевич Н. Кримінологічне розуміння Державного бюро 

розслідувань як суб’єкта протидії злочинності в Україні / Надія Носевич 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 7. — С. 194-199. Визначено 

особливості сучасного кримінологічного розуміння Державного бюро 

розслідувань як суб’єкта протидії злочинності в Україні. Обґрунтовано, що 

структурно діяльність Державного бюро розслідувань із протидії 

злочинності складається із запобігання злочинам (профілактика та 

попередження) та реагування на їх вчинення (виявлення, припинення, 

розкриття та розслідування злочинів). Державне бюро розслідувань як 



суб’єкт протидії злочинності має свою специфіку, яка виявляється у 

такому: ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює 

правоохоронну діяльність; протидія злочинності для ДБР є основною метою 

діяльності; ДБР є особливим об’єктом запобіжного впливу; в діяльності 

Бюро реалізується кримінологічна політика держави; Бюро має спеціальні 

повноваження щодо протидії злочинності (здійснює безпосереднє управління 

окремими напрямами запобігання злочинності і їх координацію; виявляє та 

пізнає об’єкт запобіжного впливу, інформує про них інших суб’єктів; виконує 

запобіжні заходи щодо випередження, обмеження, усунення криміногенних 

явищ та процесів, захисту соціальних благ і особи; реалізує заходи щодо 

відвернення і припинення злочинів і злочинності). Акцентовано увагу на 

об’єкті запобіжного впливу Бюро. 

31. Пелюх О. С. Теоретико-правове обґрунтування 

основоположних засад контррозвідувальної діяльності Служби безпеки 

України / О. С. Пелюх // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — 

Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 2. — С. 136-140. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16060-55/2 Розглянуто сутність і зміст принципів 

контррозвідувальної діяльності, їх вплив на її основні категорії. Здійснено 

правовий аналіз керівних ідей контррозвідувальної діяльності. Визначено 

систему принципів контррозвідувальної діяльності, роль і місце класичних 

принципів права у забезпеченні державної безпеки. Акцентовано увагу на 

загальній характеристиці низки спеціальних принципів контррозвідувальної 

діяльності та їх реалізації в діяльності Служби безпеки України. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf 

32. Повноваження прокурора щодо визначення меж судового 

розгляду : матеріали круглого столу, 22 листоп. 2019 р. / Ген. прокуратура 

України, Нац. акад. прокуратури України ; [уклад. С. І. Мінченко та ін.]. — 

Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. — 118 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б361356 Захід організовано з метою об’єднання зусиль науковців 

і практичних працівників для здійснення комплексного аналізу сучасного 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf


стану інституту меж судового розгляду, вирішення проблемних питань 

застосування цього інституту під час розгляду кримінальних проваджень у 

судовому порядку та вироблення рекомендацій з удосконалення 

кримінального процесуального законодавства України. 

33. Подоляка С. А. Теоретико-практичні основи 

адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в органах 

прокуратури України / Сергій Анатолійович Подоляка ; Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом. — Київ : Людмила, 2018. — 439 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802206 Присвячено комплексному дослідженню теоретико-

практичних основ адміністративно-правового забезпечення протидії 

корупції в органах прокуратури України, а також актуальним проблемам 

практичного характеру і пошуку шляхів їх вирішення. Охарактеризовано 

специфіку протидії корупції в органах прокуратури як об’єкт 

адміністративно-правового наукового дослідження, генезис та сучасний 

стан правового регулювання у цій сфері. З’ясовано особливості та складові 

механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в 

органах прокуратури України. 

34. Правові та тактичні засади застосування поліцейськими 

спеціальних засобів : навч. посіб. [для курсантів, студентів, слухачів, викл. 

закл. вищ. освіти  МВС України та практ. працівників підрозділів Нац. 

поліції / В. Д. Поливанюк та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Поливанюка ; МВС 

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

ун-т внутр. справ, 2019. — 94 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А802404. 

Розкрито поняття та значення правових підстав щодо застосування 

працівниками поліції спеціальних засобів. Висвітлено тактичні аспекти 

застосування працівниками поліції спеціальних засобів під час виконання 

службових обов’язків, а також формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для забезпечення особистої безпеки й ефективного вирішення 

працівниками поліції службових завдань під час виникнення подібних 

ситуацій. 



35. Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні : 

посіб. для вищ. навч. закл. / [М. Н. Курко та ін. ; за заг. ред. В. О. Заросила,    

А. М. Кислого] ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. Акад. упр. персоналом”. — Київ : 

Людмила, 2019. — 167 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А802203 

Систематизовано більшість теоретичних розробок та практичних 

рекомендацій у сфері правозахисної діяльності в Україні. Матеріали 

посібника ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про нотаріат», «Про виконавче 

провадження» та інших законодавчих та відомчих нормативно-правових 

актів у сфері правозахисної діяльності. 

36. Рябошапка Р. Відновити довіру до прокуратури: місія 

здійсненна / Руслан Рябошапка, Віталій Касько, Віктор Чумак, Віктор 

Трепак, Гюндуз Мамедов // Дзеркало тижня. — 2019. — 27 груд. (№ 50). — 

С. 1, 3. Йдеться про те, що наприкінці 2019 року завершується перший етап 

реформи органів прокуратури, і вже з нового, 2020 року, замість 

Генеральної прокуратури України, що ліквідується, розпочне роботу 

новостворений Офіс Генерального прокурора. Зазначено, що з 1339 

прокурорів Генеральної прокуратури лише 610 подолали атестацію. Саме 

вони й становитимуть кістяк оновленої прокуратури. Наступний етап — 

залучити професіоналів з-поза системи прокуратури, який розпочнеться в 

січні наступного року. Загалом, лише за результатами першого етапу 

реформування штат Генеральної прокуратури України зменшився, 

практично, на тисячу прокурорів і службовців, що відбувається вперше в 

історії держави. Наголошено, що оновлена прокуратура — це нові процеси і 

правила, позбавлені корупційних ризиків, зайвого бюрократичного 

формалізму, зволікань. Текст: https://dt.ua/internal/vidnoviti-doviru-do-

prokuraturi-misiya-zdiysnenna-334126_.html 

37. 100 самых влиятельных украинцев / Ольга Байвидович, 

Валерий Литонинский, Александр Крамаренко, Павел Харламов, Светлана 

https://dt.ua/internal/vidnoviti-doviru-do-prokuraturi-misiya-zdiysnenna-334126_.html
https://dt.ua/internal/vidnoviti-doviru-do-prokuraturi-misiya-zdiysnenna-334126_.html


Шмелева // Корреспондент. — 2019. — № 24 (20 дек.). — С. 18-44. Подано 

результати рейтингу 100 найвпливовіших українців – керівників гілок влади, 

діячів, значимих осіб. Зазначено, що зміна влади в Україні у результаті 

президентських та позачергових парламентських виборів призвела до 

неабиякого перекроювання політичного ландшафту. Тим не менше, перша 

десятка рейтингу оновилася ледь на половину, й на стільки ж змінилася 

картина за її межами. Подано список учасників рейтингу з указанням 

посади, підсумкового балу, а також балів впливовості у політиці та бізнесі. 

Представлено інфографіку під назвою: ”2020: галактики, сузір’я та інша 

владна астрономія”, де схематично зображено належність кожного з 

учасників до певних політичних / бізнесових груп / напрямів. Подано ключові 

відомості щодо професійної біографії та основних здобутків кожного з 

учасників рейтингу, серед яких: Президент України Володимир Зеленський 

(очолює рейтинг), Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (11-те 

місце), Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук (9-те місце), міністри 

(Арсен Аваков (4-те місце), Оксана Маркарова (12-те місце) та ін.), народні 

депутати України (Віктор Медведчук (7-ме місце), Петро Порошенко (8-ме 

місце), Юлія Тимошенко (20-те місце) та ін.), Генеральний прокурор 

Укроаїни Руслан Рабошапка (16-те місце), керівники антикорупційних 

органів (Артем Ситник (17-те місце) та ін.). Текст: 

https://korrespondent.net/ukraine/4173823-100-samykh-vlyiatelnykh-ukrayntsev-

reitynh-2019 

38. Циганок С. Принцип незалежності суддів і прокурорів у 

Країнах Європейського Союзу / Сергій Циганок // Підприємництво, госп-во 

і право. – 2019. – № 7. — С. 227-231. Досліджено правовий статус суддів та 

прокурорів у різних країнах ЄС. Наголошено, що прокуратура повинна 

захищати інтереси суспільства навіть проти членів виконавчої або 

законодавчої влади (наприклад, якщо вони причетні до організованої 

злочинності або інших злочинних дій). Таким чином, прокуратура грає 

важливу роль у зміцненні верховенства права. Незалежність прокурорів 

https://korrespondent.net/ukraine/4173823-100-samykh-vlyiatelnykh-ukrayntsev-reitynh-2019
https://korrespondent.net/ukraine/4173823-100-samykh-vlyiatelnykh-ukrayntsev-reitynh-2019


повинна підтримуватися державою. Це тягне за собою надання 

фінансування, необхідне для ініціювання та проведення розслідувань, 

притягнення до відповідальності за правопорушення та належним чином 

виконання своїх інших обов’язків. З’ясовано, що роль і функції прокурорів 

відрізняються від ролі суддів. З цієї причини поняття незалежності та 

підзвітності можна вважати дещо іншим між прокурорами та суддями. Є 

різновид незалежності, за якого прокурори у всіх юрисдикціях мають багато 

спільного з суддями – це коли вони приймають рішення про порушення 

розслідування конкретної справи чи ні. У цьому сенсі незалежність 

прокурорів має бути гарантовано правовими положеннями на 

конституційному рівні або законодавчому. Зазначено, що прокурори 

працюють в ієрархічній структурі. Будь-які інструкції з організаційних 

питань, видані старшими прокурорами нижчим за рангом, повинні бути 

засновані на законі і за можливістю надані у письмовій формі. Прокурор, 

якому надається суперечлива інструкція, має право (передбачене законом) 

оскаржити або мати доступ до внутрішньої процедури, щоб оскаржити 

законність інструкції. Визначено, що головна різниця між суддями і 

прокурорами полягає в тому, що прокуратура може в одних державах 

вимагати заходів, щоб запровадити на практиці державну політику, 

наприклад, законодавча влада або навіть виконавча влада може законно 

просити прокуратуру надавати пріоритети переслідуванню одного виду 

злочинної діяльності над іншим. Судові рішення, навпаки, ні в якому разі не 

можуть контролюватися державою. Саме через цю відмінність може 

здатися важким надання загальних стандартів для незалежності як суддів, 

так і прокурорів. Зроблено висновок, що існують об’єктивні та суб’єктивні 

чинники незалежності прокурорів у європейських країнах, об’єктивні 

чинники своєю чергою поділяються на зовнішні та внутрішні. 

39. Шевченко А. Л. Стандарти професійної та етичної поведінки 

персоналу міжнародного кримінального суду / А. Л. Шевченко // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 2. 



— С. 163-166. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-55/2 Розгнлянуто 

стандарти професійної поведінки персоналу Міжнародного кримінального 

суду. Проаналізовано положення ключових документів Суду в означеній 

сфері, зокрема, Положення і Правила про персонал. Особливу увагу приділено 

аналізу положень Адміністративної інструкції ICC/AI/2011/002, яка є  

Кодексом поведінки для персоналу МКС. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf 

40. Шмоткін О. В. Актуальні проблеми теорії держави і права : 

підручник / Олексій Вікторович Шмоткін ; Нац. акад. Служби безпеки 

України. — Київ : Нац. акад. Служби безпеки України, 2019. — 275 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802447 Вміщено навчальні матеріали, 

зокрема у вигляді схем та визначень, з актуальних проблем теорії держави і 

права, які згруповано за тематичним принципом відповідно до програми 

дисципліни на основі узагальнення навчальної та наукової літератури, 

авторських розробок, відповідних правових актів. Унікальність видання 

полягає в тому, що класичний зміст теорії держави і права профільований 

до специфіки організації й діяльності спецслужб. 

41. Шульгін С. Поняття процесуального рішення слідчого, 

прокурора на стадії досудового розслідування / Сергій Шульгін 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 7. — С. 206-210. 

Проаналізовано поняття процесуальних рішень слідчого і прокурора на 

стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні. Доведено, що 

наукові дослідження у вказаному напряму, зроблені на підставі положень 

КПК України в редакції 1960 року, є застарілими та не відповідають 

вимогам сьогодення, а тому потребують подальших наукових досліджень. 

На основі аналізу авторських визначень процесуального рішення слідчого і 

прокурора зроблено висновок, що в основу запропонованих науковцями 

дефініцій процесуальних рішень слідчого покладено його процесуальні 

повноваження. Акцентовано увагу на тому, що процесуальним рішення 

прокурора залишились фактично поза увагою науковців. Обґрунтовано тезу, 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_2/No.55-2.pdf


що у зв’язку з розширенням процесуальних повноважень прокурора на стадії 

досудового розслідування і надання йому функції процесуального керівництва 

основні процесуальні рішення слідчого у кримінальному провадженні 

потребують погодження прокурором, після чого вони набирають юридичної 

сили, натомість слідчий уповноважений самостійно приймати у більшості 

тактичні рішення, які також мають на меті досягнення завдань 

кримінального провадження. 

42. Яременко О. Погляд із середини на деякі актуальні питання: 

зміни до антикорупційного законодавства та фінансовий контроль 

/ Олена Яременко, Сергій Яременко // Місц. самоврядування. — 2019. — 

№ 11 (листоп.). — [Електронні дані]. У контексті зростання активності в 

антикорупційній політиці, акцентовано увагу на змінах до антикорупційного 

законодавства, які відбулися майже через 5 років після того, як 14 жовтня 

2014 року було прийнято Закон України ”Про запобігання корупції”. 

Висвітлено ключові положення ініційованого Президентом України 

Володимиром Зеленським Закону України від 02. 10. 2019 № 140-IX ”Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

ефективності інституційного механізму запобігання корупції”.  Як 

зазначено у Пояснювальній записці, необхідність розробки Закону викликана 

насамперед неефективною роботою Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК) і потребою подальшого вдосконалення 

законодавчого регулювання його діяльності. Детально розглянуто зміни, які 

вносяться вищезазначеним Законом до: Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (зокрема, наведено перелік правопорушень, 

складання протоколів на які розмежовано між Національною поліцією та 

НАЗК), Кримінального кодексу, до Закону № 1700 ”Про запобігання корупції” 

та інших законодавчих актів. Наведено приклади прийнятих рішень НАЗК 

щодо порушень антикорупційного законодавства в частині фінансового 

контролю. Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/november/issue-

11/article-105399.html 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/november/issue-11/article-105399.html
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