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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Безега В. В. Розвиток адміністративного законодавства в 

частині вдосконалення діяльності Національної поліції як суб’єкта 

сектору безпеки і оборони / В. В. Безега // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. 

пр. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 2(31). – С. 77-83. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-2(31) Здійснено аналіз наукових підходів до 

трактування поняття ”адміністративне законодавство”, а також 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Національної поліції. 

Визначено основні напрямки розвитку адміністративного законодавства в 

частині вдосконалення діяльності Національної поліції як суб’єкта сектора 

безпеки і оборони.                 Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/19.pdf 

2. Біла книга … : Служба зовнішньої розвідки України : 

(інформ. бюл.) – Київ, 2021. –  81 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп18485-2021 Висвітлено розвиток геополітичної ситуації та її проекцію на 

конфлікт на території України. Надано оцінку зовнішніх загроз національній 

безпеці України. Розглянуто регіональний вимір загроз національній безпеці, в 

економічній сфері, енергетичній, інформаційній і кібернетичній,  екологічній. 

Подано загальну інформацію про Службу зовнішньої розвідки України. 

3. Бомбергер І. Л. До питання про поняття та ознаки 

правоохоронних органів у правовій доктрині та законодавстві України / 

І. Л. Бомберг, А. В. Собко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 

Ужгород, 2020. – Вип. 61, т. 1. – С. 16-21. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/19.pdf


Бп16060-61/1 Розкрито на основі досягнень правової доктрини та чинного 

законодавства основні поняття та ознаки правоохоронних органів, а також 

такі понятия, як ”правоохоронна діяльність” та ”правоохоронна функція”, 

”охорона законності та правопорядку”. Зазначено, що поняття 

«правоохоронні органи» використовується в законодавстві, однак 

переважно не через визначення цього поняття, а через визначення 

відповідного переліку органів або через визначення певного державного 

органа як правоохоронного. Поняття «правоохоронна функція» та 

«правоохоронна діяльність» позначають схожі поняття, однак остання є 

процесом реалізації першої; функція є, по суті, тією компетенцією, яку має 

відповідний правоохоронний орган, яку він реалізує через правоохоронну 

діяльність. Водночас охорона законності та правопорядку є лише однією із 

правоохоронних функцій поряд із забезпеченням національної безпеки, 

боротьби із злочинами міжнародного характеру, вчинення відповідних 

превентивних і забезпечувальних заходів.            Текст: 

file:///C:/Users/USER~1.WIN/AppData/Local/Temp/nvuzhpr_2020_61(1)__5.pdf 

4. Боровик М. О. Вдосконалення освітньо-професійного 

середовища як запорука розвитку професійно важливих якостей у 

майбутніх офіцерів поліції / М. О. Боровик // Київ. наук.-пед. вісн. – 2020. – 

№ 21. — С. 19-27. Висвітленно питання, пов’язані із вдосконаленням 

професійно важливих якостей майбутніх офіцерів Національної поліції 

України, які проходять навчання у закладах вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання. Розглянуто поняття професійно важливих якостей, 

наведено їх перелік та розкрито структуру. Увагу приділено освітньо-

професійному середовищу у закладі вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання. Наведено класифікацію мотивів, спрямованих на формування у 

курсантів мотивації професійного обов’язку. В межах освітньо-

професійного середовища виокремлено напрямки: навчальний, в ході якого 

пропонується доповнити пepeлiк тeм, змicту фахових дисциплін; виховний 

напрямок передбачає розвиток професійної мотивації та вдосконалення 

file:///C:/Users/User.WINDOWS-GUP52DB/AppData/Local/Temp/nvuzhpr_2020_61(1)__5.pdf


психологічної підготовки до дій у складних умовах професійної діяльності; 

фізкультурно-спортивний – передбачає оволодіння та подальше 

вдосконалення рухових умінь, навичок та фізичних якостей під час 

спеціально організованої фізичної підготовки з використанням відповідних 

методів і форм. Текст: http://knopp.org.ua/file/21_2020.pdf 

5. Бугера С. І. Взаємодія поліції та громадськості щодо 

запобігання злочинності: зарубіжний досвід та напрями реалізації в 

Україні / С. І. Бугера // Приват. та публіч. право. – 2021. – № 1. — С. 60-64. 

Розглянуто досвід США щодо взаємодії поліції та громадськості для 

запобігання злочинності. Установлено, що в цій країні реалізовано декілька 

запобіжних програм. Найбільш ефективними з них є такі: «Зупини 

злочинця», «Сусідська варта». Текст: http://pp-law.in.ua/archive/1_2021/12.pdf 

6. Воронцов А. В. Запобігання вчиненню окремих злочинів 

проти правосуддя службовими особами органів досудового 

розслідування Національної поліції України / А. В. Воронцов // 

Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 2(31). 

– С. 153-158. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-2(31) Висвітлено 

проблеми неухильного дотримання законності службовими особами органів 

досудового розслідування під час здійснення правосуддя, що набуває сьогодні 

великого значення. Зазначено, що реальний стан на місцях та аналіз 

статистичних даних свідчить про те, що в органах і підрозділах 

Національної поліції України мають місце випадки ігнорування вимог 

керівництва Міністерства внутрішніх справ України (МВС України) щодо 

дотримання дисципліни та законності особовим складом, у зв’язку з чим 

продовжує траплятися вчинення ними злочинів і, як наслідок, притягнення 

до кримінальної відповідальності. Зазначено, що правопорушення 

співробітників Нацполіції (службових осіб досудового розслідування) не 

тільки викликає негативний суспільний резонанс, але й підриває засади 

правової держави, перешкоджає побудові громадянського суспільства, 

реалізації принципу рівності всіх перед законом, зацікавленості населення у 

http://knopp.org.ua/file/21_2020.pdf
http://pp-law.in.ua/archive/1_2021/12.pdf


підтриманні правопорядку, мотивації поваги до закону. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/33.pdf 

7. Глосарій юридичних понять і термінів з ”Історії держави і 

права України”, ”Історії держави і права зарубіжних країн” та ”Історії 

вчень про державу і право” : у 2 ч. / Ун-т держ. фіск. служби України. — 

Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021– Ч. 1 : [А - Л / уклад.: А. Є. Шевченко, С. В. 

Кудін, М. М. Корінний ; за ред. А. Є. Шевченка]. — 2021. — 549 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А814745-1 Вміщено більше тисячі юридичних 

термінів, якими користуються правознавці від найдавніших часів до 

сьогодення, з трьох фундаментальних історико-правових дисциплін, що 

вивчаються в усіх юридичних закладах вищої освіти (ЗВО) України. Оскільки 

серед юридичних термінів і номенклатурних назв сучасності дедалі більшого 

поширення набувають скорочення, у пропонованому словнику наведено 

значення новітніх абревіатур. Крім широко вживаної термінологічної 

лексики, є слова, які вийшли з активного вжитку, та неологізми - 

термінологічні одиниці, якими іменуються нові правові поняття та явища. 

8. Єднак В. М. Органи прокуратури в системі правоохоронних 

органів України / В’ячеслав Михайлович Єднак. — Харків : Панов, 2020. — 

451 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814761 Здійснено історико-правовий 

аналіз реформування системи правоохоронних органів в Україні з виділенням 

ролі прокуратури на кожному з виокремлених етапів. З’ясовано роль і 

значення правоохоронних органів у системі органів державної влади. 

Визначено місце органів прокуратури в сучасній системі правоохоронних 

органів, а також мету та принципи діяльності органів прокуратури в цій 

системі. Систематизовано завдання та функції органів прокуратури як 

правоохоронного органа. 

9. Іщук Д. О. Особливості адміністративно-правового статусу 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Д. О. Іщук // Прикарпат. 

юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 2(31). – С. 88-92. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-2(31) Розкрито особливості 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/33.pdf


адміністративно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (САП), який є узагальненою науковою категорією, що не тільки 

визначає положення окресленого суб’єкта у системі спеціалізованих органів 

держави у сфері протидії корупції, а й чітко та змістовно окреслює його 

місце у структурі Генеральної прокуратури України. З’ясовано, що САП є 

елементом системи прокуратури України, утвореним із метою забезпечення 

діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ України) 

та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), завдання 

якого зумовлені необхідністю виконання загальних функцій прокуратури у 

специфічній сфері антикорупційної діяльності.                Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/21.pdf 

10. Карбовський Д. О. Публічне адміністрування діяльності 

територіальних органів Національної поліції України: теорія та 

практика / Дмитро Олексійович Карбовський ; Одес. держ. ун-т внутр. 

справ. — Херсон : Гельветика, 2021. — 140 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А815016 Здійснено комплексне наукове дослідження публічного 

адміністрування діяльності територіальних органів Національної поліції 

України. Зазначено, що органи поліції як суб’єкти, що уповноважені 

забезпечувати дотримання законів у суспільстві, є складовою державного 

апарату. Діяльність органів поліції супроводжується адміністративно-

правовим регулюванням, однак в Україні існують значні проблеми у цій сфері, 

що відповідно потребує ґрунтовних досліджень. 

11. Клипа О. П. Поняття та сутність адміністративно-правового 

статусу працівників Національної поліції України / О. П. Клипа // Вчені 

зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2020. –    

Т. 31 (70), № 5. — С. 52-56. Проаналізовано декілька підходів до визначення 

складових елементів адміністративно-правового статусу. За результатами 

проведеного дослідження запропоновано авторський підхід до класифікації 

складових елементів:  права й обов’язки конкретного суб’єкта;  визначені 

законом завдання;  межі відповідальності; підзвітність та 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/21.pdf


підконтрольність; гарантії діяльності поліцейського. На підставу аналізу 

Закону України «Про Національну поліцію», який є основою правової 

діяльності працівників Національної поліції, запропоновано виокремити 

права працівника поліції.              Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/12.pdf 

12. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі 

запобігання злочинності / В. В. Топчій [та ін.] ; М-во фінансів України, Ун-т 

Держ. фіск. служби України, Союз юристів України, ГО ”Всеукр. асоц. 

кримін. права”. — Ірпінь : Твори, 2021. — 373 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б365824 Зазначено, що у наш час світова спільнота зіткнулась 

із серйозною проблемою стрімкого розвитку злочинності. Це 

безпрецедентне за історичними показниками зростання терористичної 

загрози; загострення політичних, релігійних і міжетнічних конфліктів, під 

час яких відбуваються масові й грубі порушення прав людини; 

інтернаціоналізація організованої злочинності у сфері поширення 

наркотиків, торгівлі людьми, контрабанди зброєю, яка супроводжується 

корупцією й легалізацією злочинних доходів. У монографії висвітлено 

теоретико-правові засади участі України у міжнародній системі 

запобігання злочинності, акцентовано на ролі правоохоронних органів нашої 

держави у цій системі. Надано кримінологічну характеристику 

міжнародних систем запобігання злочинності.  Окреслено шляхи 

удосконалення правового забезпечення участі України у міжнародній 

системі запобігання злочинності. 

13. Леошко В. Одна з фундаментальних спільних цілей — 

розбудова безпеки та довіри громадян [Електронний ресурс] / Владислав 

Леошко // Голос України. – 2021. – 30 верес. (№ 186). – Електрон. дані. 

Йдеться про відвідання Маріуполя членами Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань правоохоронної діяльності та 

представниками Консультативної місії Європейського Союзу (ЄС). Зокрема, 

у креативному хабі "Відкрита поліція" відбулося обговорення актуальних 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/12.pdf


питань підвищення рівня безпеки в області, у якому взяли участь 

представники Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності та 

Консультативної місії ЄС, керівництво поліції Донеччини, посадовці 

облдержадміністрації (ОДА), Маріупольської міської ради, прокуратури, 

суду, Служби безпеки України (СБУ) та інших структур, активісти 

громадських організацій. Голова Комітету Андрій Осадчук відзначив високий 

рівень довіри маріупольців до поліції та наголосив на важливості 

впровадження інтелектуальної системи відеоспостереження як безпекового 

інструмента високого рівня, яка дає змогу знизити рівень злочинності в 

регіоні. У свою чергу заступник голови консультативної місії ЄС Фредрік 

Весслау висловив переконання, що робоча поїздка членів Комітету на Схід, 

яку організувала місія, "посилить зворотній зв’язок для Донеччини: 

розширить можливості для обговорення місцевих потреб та проблем", які 

"знайдуть відображення у законодавчих процесах та рішеннях центральних 

органів влади". Також у межах візиту члени делегації провели численні 

зустрічі, зокрема: ознайомились із роботою поліції та умовами, що створені 

для правоохоронців і громадян на контрольно-пропускних пунктах; 

проінспектували роботу першого в Україні Єдиного аналітичного сервісного 

центру, збудованого за новітніми технологіями; взяли участь у презентації 

озброєння та техніки, які використовує поліція під час виконання службових 

обов’язків. За результатами поїздки голова парламентського Комітету 

Андрій Осадчук пообіцяв і надалі разом із союзниками та партнерами 

зробити все для забезпечення якісної роботи правоохоронних органів та 

примноження досягнутих успіхів.            Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351664  

14. Мазурик Р. В. Реалізація антикорупційної стратегії на 2020 - 

2024 роки в діяльності органів прокуратури / Р. В. Мазурик // Прав. 

позиція. – 2020. – № 4. — С. 27-33. Висвітлено актуальні питання реалізації 

Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки в діяльності органів 

прокуратури. Зазначено, що запобігання корупції в діяльності прокуратури 

http://www.golos.com.ua/article/351664


та інших органів кримінальної юстиції є першочерговим завданням публічної 

адміністрації. Наголошено, що від професіоналізму, неупередженості та 

непідкупності прокурорів залежить рівень довіри громадян до органів 

прокуратури. Так, згідно з останнім дослідженням Центру Разумкова, 

прокуратурі не довіряють 70 % громадян України, що свідчить про низьку 

ефективність проведених реформ та потребу суттєвого удосконалення 

правових засад організації та діяльності прокуратури, особливо щодо 

запобігання та протидії корупції.                  Текст: 

http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2020/4/8.pdf 

15. Матеріали XXVI науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”,  20 грудня 2020 року, м. Харків / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 2020. — Т. 2. — 

369 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А815024-2 Зі змісту: Кваліфікаційні 

помилки в діяльності правоохоронних та судових органів / Д. В. Липська. –   

С. 253-255; Специфіка гарантій незалежності суддів Вищого 

антикорупційного суду / А. С. Батрак. – С. 334-336; Відповідність 

нормативно-правового регулювання організації та функціонування системи 

прокуратури Україні міжнародним стандартам / К. Н. Георгієва. – С. 341-

343; Порівняльно-правовий аналіз органів пробації США, Королівства Швеції 

та України / Я. А. Гусєва. – С. 343-345. 

16. Матеріали XXVII науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”, 30 квітня 2021 року, м. Харків / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 2021. — 241 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А815021 Зі змісту: Чи можливо змінити 

систему призначення прокурорів? / Д. О. Стародубцева. – С. 210-211; 

Взаємодія відділу кіберзлочинності СБУ і поліції / І. Е. Гулієв. – С. 218-221. 

17. Матеріали науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”, 30 травня 2021 року, м. Харків / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 2021. — Вип. 2. 

http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2020/4/8.pdf


— 528 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А815025-2 Зі змісту: Проблеми 

віднесення прокуратури до певної гілки влади / А. В. Ігнатова. – С. 491-492. 

18. Нетудихатка А. В. Особливості прокурорського нагляду за 

дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної 

поліції України / А. В. Нетудихатка // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – 

Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 2(31). – С. 158-163. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17531-2(31) Розкрито особливості прокурорського нагляду за 

дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції 

України. Проаналізовано статистичну інформацію, яка стосується 

досліджуваної проблематики. Також звернено увагу на окремі положення 

судової практики з розгляду скарг на дії прокурора як процесуального 

керівника, у зв’язку з чим виявлено певні проблеми здійснення прокурорського 

нагляду за дотриманням законності та дисципліни в діяльності поліції. 

Зроблено висновок, що прокурорський нагляд здійснюється у формі 

процесуального керівництва, а це означає, що акти, які виносяться 

прокурором у разі виявлення порушень закону поліцейськими при здійсненні 

ними дізнання, досудового слідства чи оперативно-розшукової діяльності, 

приймаються виключно у процесуальній площині. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/34.pdf 

19. Пересада О. М. Міжнародне співробітництво Національної 

поліції України: проблеми теорії та практики / О. М. Пересада // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – Ужгород, 2020. – Вип. 61, т. 1. –  

С. 48-52. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-61/1 Висвітлено 

теоретико-методологічні та практичні аспекти міжнародного 

співробітництва органів Національної поліції України. Проаналізовано 

форми та методи міжнародного співробітництва поліції за сучасних умов 

правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції. На підставі 

проведеного аналізу розглянуто практичні аспекти взаємодії Національної 

поліції України з органами поліції зарубіжних держав  як на двосторонньому 

рівні, так і через участь у міжнародних організаціях спеціальної 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/34.pdf


компетенції, адже згідно з чинним законодавством взаємовідносини у 

сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та 

міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а 

також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом 

яких є Україна, а поліцейські можуть направлятися до міжнародних 

організацій, іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення 

координації співробітництва з питань, що належать до повноважень 

поліції. Розкрито місце та роль органів поліції в підтриманні міжнародного 

миру та безпеки, що є важливим складовим елементом миротворчих 

операції ООН та регіональних міжнародних організацій. Текст: 

file:///C:/Users/USER~1.WIN/AppData/Local/Temp/nvuzhpr_2020_61(1)__12.pd

f 

20. Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері 

оборони України : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 21 серп.,     

2020 р., м. Київ / М-во оборони України, НАПрН України, Секція права нац. 

безпеки та військ. права [та ін.] ; [упоряд.: П. Богуцький та ін.]. — Київ ; 

Одеса : Фенікс, 2020. — 225, [12] с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814769 

Зі змісту: Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони: 

нормативно-правові та інституційні особливості / П. Богуцький. – С. 38-45; 

Спеціалізована військова прокуратура як один із основних елементів 

військової юстиції України / О. Шамара. – С. 52-57; Актуальні питання 

законодавчого забезпечення діяльності спеціалізованих правоохоронних 

органів у Збройних силах України / Ю. Боброва. – С. 57-61; Особливості 

формування правоохоронної системи у сфері оборони України: історико-

правовий аспект / М. Беланюк. – С. 61-68; Актуальні проблеми законодавчого 

забезпечення правоохоронних функцій Національної гвардії України / О. 

Кривенко. – С. 101-105; Правоохоронні функції Збройних сил України під час 

дії правового режиму воєнного стану / Д. Ступак. – С. 105-109; Окремі 

аспекти створення військової поліції / М. Возник, Ю. Улянченко. – С. 109-

112; До питання законодавчого забезпечення утворення і діяльності 

file:///C:/Users/User.WINDOWS-GUP52DB/AppData/Local/Temp/nvuzhpr_2020_61(1)__12.pdf
file:///C:/Users/User.WINDOWS-GUP52DB/AppData/Local/Temp/nvuzhpr_2020_61(1)__12.pdf


військової поліції / О. Кривенко, М. Черній. – С. 112-117; Функціональна 

модель військової поліції в Україні / А. Лапкін. – С. 117-122; Підготовка 

кадрів для військової поліції / М. Туркот. – С. 122-127; Якісна підготовка 

правоохоронців – запорука обороноздатності країни / А. Фоменко. – С. 127-

131; Проблеми правового регулювання розвідувального забезпечення 

виконання правоохоронних завдань Національної гвардії України / О. 

Кривенко, В. Ігнатенко. – С. 145-148; Правоохоронна діяльність у Збройних 

силах України / Є. Васюра. – С. 193-197. 

21. Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали XII 

Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Соц.-прав. ф-т ; [уклад.: А. В. 

Лисенко ; за заг. ред. Г. І. Чанишевої]. — Одеса : Фенікс, 2021. — 379 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А814765 Зі змісту: Ненормований режим 

робочого часу поліцейських / Т. І. Борисевич. – С. 29-32. 

22. Прокаєва А. У Бюро економічної безпеки платитимуть до     

70 тисяч гривень / Анастасія Прокаєва // Газета по-українськи. – 2021. –      

23 верес. (№ 38). — С. 1, 4. Йдеться про створення та початок роботи 

Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке очолить Вадим Мельник. Зауважено, 

що БЕБ має замінити податкову міліцію Державної фіскальної служби. 

Слідчі СБУ й Нацполіція не розслідуватимуть економічних злочинів, оскільки 

це буде компетенція БЕБ. Зокрема, ухилення від сплати податків, підробка 

документів і цінних державних паперів, шахрайство з податком на додану 

вартість і фінансовими ресурсами, незаконна приватизація державного чи 

комунального майна. Наголошено, що в державному бюджеті на 2021 рік 

передбачили 587 млн. грн. на фінансування нового органа. В проєкті на    

2022 р. – планують виділити 622 млн. Наберуть до 4000 працівників. 

Зарплати – від 40 тис. грн. З урахуванням премій і надбавок можуть сягати 

60 – 70 тис. грн. Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-byuro-

ekonomichnoyi-bezpeki-platitimut-do-70-tisyach-griven/1052885 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-byuro-ekonomichnoyi-bezpeki-platitimut-do-70-tisyach-griven/1052885
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-byuro-ekonomichnoyi-bezpeki-platitimut-do-70-tisyach-griven/1052885


23. Терещенко І. Луганщина: Осередок безпеки в зоні бойових 

дій [Електронний ресурс] / Іван Терещенко // Голос України. – 2021. – 7 

жовт. (№ 191). — Електрон. дані. Йдеться про відкриття нової сучасної 

поліцейської станції в прифронтовому місті Золотому на Луганщині. 

Зазначено, що станція надаватиме повний спектр правоохоронних послуг 

населенню Гірської громади, що розташована в безпосередній близькості до 

лінії розмежування. За словами першого заступника голови Луганської 

облдержадміністрації (ОДА) Олексія Смирнова, такі осередки безпеки 

дають змогу жителям віддалених населених пунктів отримувати якісний 

поліцейський сервіс, а головний поліцейський області Олег Григоров 

подякував за підтримку та допомогу в облаштуванні станції всім 

причетним та зауважив, що ”це не перша і не остання поліцейська станція, 

яка відкривається на Луганщині”.              Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352037 

24. Тимчаль М. В. Умови звільнення від кримінальної 

відповідальності співробітників поліції при застосуванні вогнепальної 

зброї / М. В. Тимчаль // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. 

Серія : Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. — С. 198-203. Розглянуто 

питання правомірності застосування вогнепальної зброї працівниками 

поліції під час звільнення заручників і для зупинки транспортного засобу. 

Запропоновано внесення відповідних змін до вітчизняного кримінального 

законодавства шляхом передбачення умов звільнення від кримінальної 

відповідальності працівників поліції в разі виконання всіх необхідних заходів 

для знешкодження правопорушників. Проаналізовано деякі випадки 

застосування вогнепальної зброї працівниками поліції зарубіжних держав. 

Текст: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/34.pdf 

25. Хрідочкін А. В. Основи юриспруденції : підручник / А. В. 

Хрідочкін, П. В. Макушев, В. В. Ченцов ; М-во освіти і науки України, Ун-т 

мит. справи та фінансів. — Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2021. — 

395 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А814757 Видання підготовлено з 

http://www.golos.com.ua/article/352037
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/34.pdf


урахуванням досягнень сучасної вітчизняної юридичної науки та останніх 

змін у законодавстві України. У ньому розкрито основні положення теорії 

держави і права, розглянуто правовий статус, основні напрями діяльності 

та повноваження Верховної Ради України (ВР України), посадових осіб, 

органів і Апарату ВР, а також народних депутатів України,  правовий 

статус, функції та повноваження президента України, сутність, 

особливості, повноваження Кабінету Міністрів України та центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Висвітлено основи конституційного, 

цивільного, житлового, сімейного, трудового, адміністративного та 

кримінального права. Значну увагу приділено судовій системі, судоустрою та 

правоохоронним органам України.  

26. Чернявська Я. А. Форми взаємодії органів державної влади 

та Міністерства внутрішніх справ України у сфері охорони лісів / Я. А. 

Чернявська // Право і сусп-во. – 2020. – № 6-2, ч. 2. — С. 57-64. Розглянуто 

напрями взаємодії правоохоронних органів та органів державної влади, до 

числа яких входить Державне агентство лісових ресурсів, з метою охорони 

лісів від правопорушень. Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6-

2_2020/part_2/11.pdf 

27. Шот М. Насильство, як сміття, треба виносити з помешкання 

: ще недостатньо добре в кожній громаді Тернопілля беруться за 

створення мобільних груп, координаційних рад, відповідних 

громадських організацій, які унеможливили б негативні явища / Микола 

Шот // Уряд. кур’єр. –  2021. –  7 жовт. (№ 194). — С. 5. Йдеться про 

проблему боротьби з домашнім насильством на Тернопільщині. Зазначено, 

що в Тернополі працює мобільна група з реагування на факти домашнього 

насильства, яка складається із працівників поліції, а також ухвалено 

обласну програму підтримки сім’ї, гендерної рівності, протидії торгівлі 

людьми та насильству в сім’ї і створено обласну координаційну раду з цих 

питань. У 2021 році п’ять громад області підготували власні проекти для 

фінансування створених консультативних пунктів і спеціалізованих служб 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6-2_2020/part_2/11.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6-2_2020/part_2/11.pdf


для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Як 

зазначила начальниця Тернопільського регіонального управління Національної 

соціальної сервісної служби Наталія Найчук, суми коштів розподілено 

відповідно до проектно-кошторисної документації, яку формували об’єднані 

територіальні громади (ОТГ). Громади брали зобов’язання подбати про 

приміщення та кадри і виплачувати зарплатню штатним фахівцям, а 

держава у вигляді субвенційних коштів дала змогу облаштувати приміщення 

сучасними меблями, оргтехнікою, організувати задовільні та безпечні умови 

праці для цих служб на місцях.                   Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nasilstvo-yak-smittya-treba-vinositi-z-

pomeshkanny/ 

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н. Я.  

12. 10. 2021 

 

 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nasilstvo-yak-smittya-treba-vinositi-z-pomeshkanny/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nasilstvo-yak-smittya-treba-vinositi-z-pomeshkanny/

