
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ У 2019 РОЦІ 
 

 

Навчальний посібник: 

Організація охорони публічного порядку: навчальний посібник / Андреєв 

Д.В., Братель С.Г., Ваньчик Ю.А., Золотарьова Н.І., Кобзар К.П., Корж Є.М., 

Костюк В.Л., Кудря В.О., Мотиль В.І., Раздівон С.М., Саковський А.А., 

Федоровська Н.В. / за ред. Кулікова В.А. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 164 с. 

 

Методичний посібник: 

Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому 

відборі до правоохоронних органів України [Текст] : метод. посіб. / Мотлях 

О.І., Корж Є.М., Куценко Д.В. – К.: Освіта України, 2019. – 143 с. 

 

Аналітичний огляд: 

Реінтеграція тимчасово окупованих та анексованих територій і спільнот: 

зарубіжний досвід та вітчизняна практика: Аналітичний огляд / авт. кол. 

НАВС. – К.: НАВС, 352 с. (рекомендовано НМР НАВС від 18.03.2019). 

 

Методичні розробки: 

Методика кримінологічного аналізу злочинності та її складових. Вплив 

діяльності поліції на криміногенну ситуацію в Україні: метод. розробка / О. М. 

Джужа, О. В. Копан, В. А. Куліков, Ю. О. Левченко, Ю. Ю. Орлов, В. Г. 

Сюравчик. Київ: Нац. акад. внутр справ; ДОАЗОР НП України, 2019. 100 с. 

 

Методичні рекомендації: 

Забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху: правові 

та організаційні аспекти : метод. рек. / В.І. Варивода, Д.А. Євдокимов, В.Г. 

Сюравчик, О.М. Жук, І.І. Риндюк. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 80 с. 

(рекомендовано НМР НАВС від 15.04.2019). 

 

Пам’ятка: 

Пам’ятка щодо забезпечення публічної безпеки й порядку під час 

виборчого процесу / авт. кол. Костюк В.Л. та ін. – К.: НАВС, 48 с. 

(рекомендовано НМР НАВС від 18.03.2019). 

 

Інше: 

– на виконання п. 1 р. 2 підготовку науково-практичного коментаря 

«Закон України «Про запобігання корупції» ст. 22-26 (Розділ ІІ. Формування 

та реалізація антикорупційної політики) та ст. 53 (Розділ VIII. Захист 

викривачів) (укл. Костюк В.Л., Пашковська М.В., Корж Є.М., Федоровська 

Н.В.); 

– на виконання п. 2 розділу 2 підготовку коментаря до Закону України 

"Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07.12.2017, № 



2229-VIII (до 2 розділу V спеціальні заходи протидії домашньому насильству) 

(авт.кол. Костюк В.Л., Пашковська М.В., Корж Є.М., Федоровська Н.В.); 

- роботa над підручником «Кримінологія: підручник / за заг. ред. О. М. 

Джужи, В. В. Чернєя. Київ, 2019. 780 с.» (Сюравчик В.Г.). 

 

Фахові наукові статті: 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Оцінка корупційних ризиків в 

діяльності МВС України: поняття, причини та наслідки. Науковий вісник 

Національної академії внутрішніх справ: наук. журн. / [редкол.: С.С. 

Чернявський (голов. ред.)та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – №o3 

(112). – 124 с. – C. 15-20. 

 

Тези наукових конференцій: 

Василевич В.В., Пашковська М.В. Взаємодія поліції та громади в 

запобіганні злочинам / Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми 

сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвузів. наук.-практ. 

круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, 

С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 320 с. – 

С.104-109. 

Мозоль В.В. Зарубіжний досвід організації діяльності поліції. Сучасна 

європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності 

Національної поліції України: матеріали міжнар. наукю-практ. конф. (м. 

Харків, 11 квіт. 2019 р.). Харків: Харківський нац. ун-т внутр. справ. 2019. С. 

171–173. 

Сюравчик В.Г. Удосконалення діяльності Національної поліції України у 

сфері безпеки дорожнього руху. Сучасна європейська поліцеїстика та 

можливості її використання в діяльності Національної поліції України: 

матеріали міжнар. наукю-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). Харків: 

Харківський нац. ун-т внутр. справ. 2019. С. 231–233. 

Федоровська Н.В., Приходько О.О. Протидія незаконному обігу зброї, 

боєприпасів та вибухівки. Кримінально-правові та кримінологічні засоби 

протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: зб. Тез 

доп. між нар. наук.-прак. конф. до 25-річчя ХНУВС (18 квіт. 2019 р., м. Харків) 

/ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. Асоц. України. – 

Харків: ХНУВС, 2019. – 244 с. – С. 201-203. 

Пашковська М.В., Кислицька Н.В. Особливості правового регулювання 

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. 

Кримінальноправові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти 

громадської безпеки та публічного порядку: зб. Тез доп. між нар. наук.-прак. 

конф. до 25-річчя ХНУВС (18 квіт. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. Асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2019. – 

244 с. – С. 159-160. 

Пашковська М.В. Федоровська Н.В. Правові підстави анонімного 

повідомлення про корупцію. Актуальні питання вдосконалення діяльності 

національної поліції України в сфері превенції та запобігання корупції [Текст] 



: матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції наукового 

товариства 3 курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 24-25 квітня 

2019 року): – К. : Навч.-наук. інст. № 3 Нац. акад. внутр. справ, 2019. – 242 с. 

С. 210-214. 

Сюравчик В.Г., Сюравчик К. В. Нормативно-правове та організаційне 

забезпечення територіальної оборони щодо виконання завдань в умовах 

гібридних загроз. Реформування національної безпеки: історія, сучасність, 

перспективи: матеріали ІІІ підсумкової наук-практ. конф. (Київ, 16 трав. 2019 

р.). Київ: Ін-т УДО Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2019. 209 с. С.181–

184. 

Сюравчик В.Г. Діяльність органів національної поліції з протидії 

домашньому насильству. «Інтерактивна правопросвіта школярів за програмою 

Street law»: програма та матеріали наук.-практ. конф. юридичних клінік 

України (30 травня 2019 року). Київ: Нац. ун-т «Києво-Могилянська 

академія», 2019. 134 с. С. 97–105. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Правові особливості винесення 

обмежувального припису. Новели законодавства про запобігання та протидію 

домашньому насильству: матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 

2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 184 с. С. 

127- 131. 

Сюравчик В.Г., Сюравчик К.В. Деякі особливості запобігання 

домашньому насильству в Україні. Новели законодавства про запобігання та 

протидію домашньому насильству: матеріали міжнародного круглого столу 

(27 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 

2019. 184 с. С. 170-175. 

Сюравчик В. Г. Участь громадськості у запобіганні корупційним 

злочинам // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному 

вимірі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. 

Жук О. М. Актуальні питання кримінологічної характеристики та 

запобігання корупційної злочинності. Реалізація державної антикорупційної 

політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. конф. 

(Київ, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський 

та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Оцінка корупційних ризиків в 

діяльності МВС України. Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 12 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: 

Нац. акад. внутр. справ, 2019. 

Мозоль В.В. Ознаки дискреційних повноважень в діяльності працівників 

МВС. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: 

матеріали ІV Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. В. 

Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 

2019. 



Федоровська Н.В., Приходько О.О. Принципи роботи з анонімними 4 

повідомленнями викривачів. Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі: матеріали ІV Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 12 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: 

Нац. акад. внутр. справ, 2019. 

 

Інше: 

– участь у тренінгу "Лідерство та управління для керівників середньої 

ланки Київської області" (організатор: Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні, 15-17.01.2019 р.) (Пашковська М.В., отримано сертифікат); 

– підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

(організатор: Інститут підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації 

НАВС, 21- 30.01.2019) (Пашковська М.В., отримано свідоцтво); 

– участь у засіданні круглого столу «Міжвідомча співпраця для 

ефективного реагування системи кримінального правосуддя на насильство в 

сім’ї» (організатор – Консультативна місія Європейського Союзу з 

реформування сектору цивільної безпеки України, 18.03.2019, готель Русь) 

(Пашковська М.В., Федоровська Н.В.); 

– участь у семінар «Гендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки» 

(організатор – UN WOMEN, НАВС, 22.03.2019) (Пашковська М.В.); 

– участь у науково-практичній конференції «Інтерактивна правопросвіта 

школярів за програмою Street law» для керівників та студентів-консультантів 

юридичних клінік України, педагогічних працівників навчальних закладів, 

працівників Національної поліції України та Міністерства юстиції України 

(організатор - Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

30.05.2019 р.) Сюравчик В. Г.; 

– підвищення кваліфікації практикуючих поліграфологів відомчих та 

комерційних структур щодо проведення психофізіологічних досліджень із 

застосуванням поліграфа (поліграфічних досліджень) відповідно до наказу 

НАВС від 20.05.2019 № 560 (Корж Є.М., 20-31.05.2019); 

– участь у практичному семінарі «Ефективна взаємодія правоохоронців 

та журналістів під час мирних зібрань» (організатор - Міністерство 

інформаційної політики, «Укрінформ», 28.05.2019 р.) (Жук О.М.); 

– підвищення кваліфікації працівників НАВС, які обіймають посади, що 

заміщуються поліцейськими, за професійною програмою навчання 

працівників підрозділу превентивної діяльності (Жук О.М., Мозоль В.В., 20-

21.06.2019); 

– участь у семінарі проекті «Вплив громадянського суспільства на 

впровадження антикорупційних реформ в Україні» (організатор: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 27.09.2019) (Жук 

О.М.); 

– участь у тренінгу «Навчання офіцерів поліції, залучених до мобільних 

груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства» (організатор: 

UNFPA, 3- 6.12.2019) (Федоровська Н.В.). 


