
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ У 2020 РОЦІ 
 

Науково-практичний коментар: 

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» / кол. авт.; за заг. ред. К.Б. Левченко, К.В. 

Павліченко, В.В. Чернєя. - Київ: МВС України; Нац. акад. внутр. справ, 2020. - 

396 с. (схвалено та рекомендовано до друку Вченою радою НАВС 26.08.2020, 

пр. № 18). 

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: наук.-практ. 

комент. / С. С. Чернявський, Р. А. Сербин, І. Д. Пастух, В. Л. Костюк , 

В. О. Мартиненко, О. М. Стрільців, М. В. Пашковська, Н. В. Федоровська, 

В. Г. Сюравчик. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 90 с. (схвалено та 

рекомендовано до друку Вченою радою НАВС 26.08.2020, пр. № 18). 

Підручник: 

Кримінологія : підручник [Текст] / О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. 

Чернєй, С. С. Чернявський та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. 

Чернєя ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. – Київ : ФОП 

Маслаков, 2020. – 612 с. Сюравчик В. Г. – кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності 

та запобігання корупції ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ (глава 

2). Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії внутрішніх 

справ 21 грудня 2019 р. (протокол № 19) 

Антикорупційний менеджмент : підручник [Текст] / О.М. Стрільців, 

С.С. Чернявський, А.Б. Фодчук, В.Л. Костюк, Є.М. Корж, О.М. Жук, 

М.В. Пашковська, Н.В. Федоровська, В.Г. Сюравчик та ін.]. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2020. - 264 с. 

Довідкове видання: 

Антикорупційне законодавство України [Текст]: довідник термінів / 

[уклад.: О.М. Стрільців, С.С. Чернявський, А.Б. Фодчук, В.Л. Костюк, М.В. 

Пашковська, Н.В. Федоровська, В.Г. Сюравчик та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2020. - 155 с. (схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною 

радою НАВС 26.06.2020, пр. №9). 

Методичні рекомендації: 

Оцінка корупційних ризиків у сферах реалізації повноважень МВС : метод. 

рек. / Костюк В.Л., Мозоль В.В., Пашковська М.В. - Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2020. - 48 с. (схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною 

радою НАВС 11.12.2019, пр. № 4). 
Взаємодія дільничних офіцерів поліції з громадськістю у сфері 

профілактики правопорушень : метод. рек. / Андреєв Д.В., Костюк В.Л., 

Пашковська М.В., Є.М. Корж. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. - 44 с. 

(схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою НАВС 

17.02.2020, пр. № 6). 
Критерії оцінювання діяльності уповноважених осіб з питань запобігання 

корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління 

МВС України [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. М. Стрільців, А. Б. Фодчук, Л. 
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В. Гаврилюк та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 77 с. (схвалено та 

рекомендовано до друку науково-методичною радою НАВС 19.10.2020, пр. 

№ 2). 
Діяльність інформаційних служб МВС України щодо профілактики 

правопорушень: методичні рекомендації / Булаєв В.П., Костюк В.Л., Жук О.М., 

К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 62 с. (схвалено та рекомендовано до друку 

науково-методичною радою НАВС 19.10.2020, пр. № 2). 
Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної 

поліції із забезпечення безпеки і порядку під час проведення чергових виборів 

депутатів обласних, районних, міських, селищних рад: метод. рек. / Сербин 

Р.А., Костюк В.Л., Нєбитов А.А., Лавренюк В.Г. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 

2020. 80 с. (схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою 

НАВС 26.06.2020, пр. №9). 

Порядок проведення перевірок поліцейських на доброчесність: мет. рек. 

/ О. М. Стрільців, В. Л. Костюк, В. В. Мозоль, В. Г. Сюравчик. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2020. 45 с. (схвалено та рекомендовано до розгляду науково-

методичною радою Вченою радою ННІ №3 НАВС 28.10.2020, пр. № 7). 

Порядок звітування за результатами моніторингу ефективності заходів з 

виявлення і запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності посадових осіб органів системи МВС [Текст] : метод. рек. / [О. М. 

Стрільців, І. Д. Пастух, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк, В.Г. Сюравчик., О.М. Жук 

та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 88 с. (схвалено та рекомендовано до 

друку науково-методичною радою НАВС 16.12.2020, пр. № 3). 

Особливості роботи з викривачами в органах системи МВС України 

[Текст] : метод. рек. / [О. М. Стрільців, А. Б. Фодчук, С. В. Тіхонов, Є.М. Корж, 

М.В. Пашковська та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 54 с. (схвалено та 

рекомендовано до друку науково-методичною радою НАВС 16.12.2020, пр. 

№ 3). 

 

Фахові статті 

Полтораков О.Ю. Соціальне насильство: варіативи соціологічної 

типологізації. Габітус. 2020. № 11. С. 13-17. 

Полтораков О.Ю. Деметафоризація в термінологічних контекстах 

теоретичної соціології. Український соціум. 2020. № 1(72). С. 52-61. 

 

Тези наукових конференцій: 

Жук О.М. Шляхи забезпечення гендерної рівності в ході виховної роботи з 

курсантами ЗВО зі специфічними умовами навчання. Психологічні та 

педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання 

персоналу системи МВС України: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 27 бер. 2020 р.) / Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 335 

с. С. 79-82. 

Жук О. Забезпечення ґендерної рівності як пріоритетне завдання 

освітнього та виховного процесу у закладах вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку 
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сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези 

доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 

березня 2020 року). – Хмельницький : Видавництво НаДпсу, 2020. 378 с. C. 79. 

Жук Е. Н. Актуальные вопросы предупреждения и криминологической 

характеристики коррупционных пре ступлений. Борьба с преступностью: 

теория и практика : тезисы докладов VIII Международной научно-

практической конференции (Могилев, 23 апреля 2020 года) / Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. 

Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. - Могилев : Могилев. институт МВД, 2020.  – 1 

электрон. опт. диск (СD-R): С. 70‒73. 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4309 

Булаев В. П., Жук Е. Н. Взаимодействие подразделений национальной 

полиции с общественностью в сфере обеспечения публичной безопасности и 

порядка как направление деятельности правоохранительных органов Украины. 

Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов VIII 

Международной научно-практической конференции (Могилев, 23 апреля 2020 

года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. - Могилев 

: Могилев. институт МВД, 2020.  – 1 электрон. опт. диск (СD-R): - С. 197‒199. 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4344 

Жук О.М. Актуальні питання попередження і кримінологічної 

характеристики корупційних злочинів. Кримінологічна теорія і практика: 

досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали 

міжвузів. наук.- практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 2020 р.) / у 2 ч. [редкол.: 

В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2020. Ч. 1. – 270 с. С. 149-152. 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/ 

17681/1/_ЗБIРНИК_криминология_2020_Ч.1__фото.pdf 

Жук О.М., Булаєв В.П. Взаємодія інформаційно-комунікативних служб 

системи МВС України з правоохоронними підрозділами щодо запобігання 

правопорушень / О.М. Жук, В.П. Булаєв // Шляхи розвитку науки в сучасних 

кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. стр. 150-152 – Т.1. – 608 с., 

Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». 

Жук О.М. Діяльність органів Національної поліції із запобігання 

домашньому насильству щодо дітей. Актуальні проблеми досудового 

розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. 

Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. В. Корольчук]. – Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2020. – 413 с. - С. 92-05. 

Булаєв В. П., Жук О.М. Взаємодія інформаційно-комунікативних служб 

системи МВС України з правоохороннимии підрозділами щодо запобігання 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4309
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4344
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правопорушень. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I 

міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 28–29 трав. 2020 р.). Міжнародний 

електронний науково-практичний журнал «WayScience». Дніпро, 2020. Т. 1. 

608 с. 

Жук Е. Н. Исправление и ресоциализация женщин в пенитенциарных 

учреждениях Украины Современные тенденции развития юридической науки. 

Бейсеновские чтения: Мат-лы международ. науч.-теорет. конф. молодых 

ученых / Под общ. ред. канд. юрид. наук доцента А. Дарменова. - Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020. - 238 с. – С. 89-90. 

Жук О. Актуальні питання забезпечення національної безпеки України та 

основні напрями її удосконалення. Актуальні проблеми захисту національних 

інтересів України від загроз: тези науково-практичної конференції (26 

червня 2020 року). – К.: Інститут УДО України КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2020. – 276 с. С. 73-74. 

 

Мозоль В. В. 

Мозоль С. А., Мозоль В. В. Преступность мигрантов в Украине. Борьба с 

преступностью: теория и практика : тезисы докладов VIII Международной 

научно-практической конференции (Могилев, 23 апреля 2020 года) / 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования 

«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; 

редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. — Могилев : Могилев. институт 

МВД, 2020.  – 1 электрон. опт. диск (СD-R): ‒ С. 233‒237. 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4354  

Мозоль В.В. Гуманізація допиту неповнолітніх. Актуальні проблеми 

досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення [Текст] : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 р.) / [редкол.: В. В. 

Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. В. Корольчук]. – Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2020. – 413 с. - С. 201-205. 

Мозоль В.В. Европейский опыт государственного управления органами 

полиции Современные тенденции развития юридической науки. Бейсеновские 

чтения: Мат-лы международ. науч.-теорет. конф. молодых ученых / Под общ. 

ред. канд. юрид. наук доцента А. Дарменова. - Караганда: Карагандинская 

академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020. - 238 с. - С. 140-142. 

Мозоль В.В., Сюравчик В.Г. Імплементація міжнародних стандартів 

доброчесності та правил етичної поведінки державних службовців у сфері 

протидії корупції. Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 17 листоп. 

2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 296 с. – С. 134-137. 

Мозоль В.В. «Общая характеристика дискреционных полномочий в 

деятельности работников МВД Украины» для участия в Международной 

научно-практической заочной конференции «Актуальные вопросы современной 

криминологической и уголовно-исполнительной науки» (организатор - 

Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск, 16.04.2020) подготовлен и 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4354
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направлен доклад. 

Мозоль В.В. «Позитивний досвід поліцейської діяльності провідних країн 

Європи» для участі у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стан 

та перспективи розвитку адміністративного права України» (організатор - 

Одеський державний університет внутрішніх справ, 06.11.2020) підготовлено та 

направлено тези. 

Мозоль В.В. Етичні засоби запобігання та протидії корупції в діяльності 

органів Національної поліції України. Реалізація державної антикорупційної 

політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.- практ. 

конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. 

С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 2. – 395 с. С. 

159-162. 

 

Федоровська Н.В. 

Федоровська Н.В. Терміновий заборонний припис: юридичний інструмент 

Національної поліції. Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів 

Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 19 лют. 2020 р.) / [редкол.: В. В. 

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

справ, 2020. – 264 с. С.225-228. 

Христюк О., Федоровська Н. Особливості використання навчально-

тренувального полігону «Зелена кімната» у процесі фахової підготовки 

курсантів-психологів. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 

та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 бер. 2020 р.) / Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. – Харків, 2020. – 335 с. С. 315-318. 

Наталія Федоровська, Олександра Приходько, Валентин Зьолка. Ґендерний 

паритет: жінка в Національній поліції. Реалізація ґендерної політики на 

сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, 

перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : Видавництво 

НаДпсу, 2020. 378 с. C. 245-247. 

Христюк О.С., Федоровская Н.В. Особенности профессиональной 

подготовки курсантов-психологов в Национальной академии внутренних дел 

(Украина) [Электронный ресурс] / О.С. Христюк, Н.В. Федоровская // 

Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-

прикладной физической подготовки : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: В. В. Борисенко (отв. ред.) [и 

др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2020.  – 1 электрон. опт. диск (СD-

R). ‒ С. 294‒297. URL: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5048 

Федоровская Н. В. Государственная защита разоблачителей коррупции в 

Украине. Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов VIII 

Международной научно-практической конференции (Могилев, 23 апреля 2020 

года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение 
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образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. — 

Могилев : Могилев. институт МВД, 2020.  – 1 электрон. опт. диск (СD-R): ‒ С. 

270‒273. http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4364 

Христюк О. С., Федоровская Н. В. Особенности использования учебно-

тренировочного полигона «Зеленая комната» в процессе профессиональной 

подготовки курсантов-психологов. Организация образовательного процесса в 

учреждении высшего образования: научные и методические аспекты 

[Электронный ресурс] : сборник статей (май 2020)/ Министерство внутренних 

дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. 

Шкаплеров (председ.) [и др.]. — Могилев : Могилев. институт МВД, 2020.  — 1 

электрон. опт. диск (СD-R). — Загл. с экрана. С. 248-252. 

https://elib.institutemvd.by/bitstream/MVD_NAM/4923/1/soderzhanie.pdf 

Федоровская. Н.В. Особенности вынесения срочного запрещающего 

предписания уполномоченными подразделениями органов Национальной 

полиции Украины [Электронный ресурс] / Н. В. Федоровская // Семейно-

бытовое насилие: актуальные проблемы противодействия, помощи 

пострадавшим : сборник статей (16.06.2020) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (председ) [и др.]. ‒ 

Могилев : Могилев. институт МВД, 2020. ‒ 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 

104‒108. URL: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5071 

Христюк О.С., Федоровська Н.В. «Психолого-педагогічні аспекти 

підготовки майбутніх фахівців-психологів НПУ до допиту дітей – жертв 

насильства. Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх 

вирішення [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 

р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. В. Корольчук]. 

– Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 413 с. – С. 338-342. 

Федоровська Н. В., Пашковська М. В. Анонімні повідомлення як 

інструмент протидії корупції. Запобігання корупції у приватному секторі : 

матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25‑ річчю із 

дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95‑ річчю із дня 

народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків : 

Право, 2020. – 214 с. – С. 146-149. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Оценка коррупционных рисков в 

деятельности МВД Украины. Современные тенденции развития юридической 

науки. Бейсеновские чтения: Мат-лы международ. науч.-теорет. конф. молодых 

ученых / Под общ. ред. канд. юрид. наук доцента А. Дарменова. - Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020. - 238 с. - С. 66-68. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Особливості фінансового контролю в 

сфері протидії корупції. Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 17 листоп. 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4364
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5071
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2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 296 с. – С. 141-146. 

http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5438/1/Макет_корупц2020.pdf 

Федоровська Н.В., Костюк В.Л. Навчально-тренувальний полігон "Зелена 

кімната" ННІ № 3 НАВС: презентація для використання під час роботи 

Міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення» (організатор – 

НАВС, 19.06.2020). 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. «Практичні аспекти сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності» для участі у VІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного 

права України» (організатор - Одеський державний університет внутрішніх 

справ, 06.11.2020) підготовлено та направлено тези.  

Федоровська Н.В. «Становлення миротворчого руху правоохоронців МВС 

України» для участь у І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Українське військо: сучасність та історична ретроспектива» (організатор - 

Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, 

27.11.2020) підготовлено та направлено тези доповіді на еладресу: 

nashyvochnicov@nuou.org.ua (16.10.2020) (на вик. вх № 4342 від 09.10.2020) 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. «Особливості використання 

інтерактивних методів навчання при підготовці поліцейських» для участі у 

круглому столі «Застосування інформаційних технологій у діяльності 

правоохоронних органів» (організатор – ХНУВС, 09.12.2020 р.) підготовлено та 

направлено тези доповіді. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Особливості запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів [Текст]. Теоретико-прикладні проблеми 

правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 

(м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 

2020. 480 с. С. 348-351. URL: 

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/11_12_2020.pdf 

Панасюк В.В., Федоровська Н.В. Психологічне насильство щодо дитини та 

дитиною-кривдником. Забезпечення запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: 

національна практика та зарубіжний досвід [Текст]: матеріали науково-

практичної конференції (Київ, 14 грудня 2020). Київ: Національна академія 

внутрішніх справ, 2020. 301 с. С. 67-71. 

Федоровська Н.В. Антикорупційне виховання курсантів в системі 

професійно-морального виховання поліцейських Національної поліції [Текст] : 

матеріали V Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / 

[редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. 

акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 2. – 404 с. С. 401-404. 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17881/1/Корупцiя_Частина_2_ВЕРС

ТКА.pdf 

Федоровська Н. Впровадження моделі Барнахус в України. Забезпечення 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5438/1/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82_%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%862020.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/11_12_2020.pdf
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статі та протидії торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний 

досвід [Текст]: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 грудня 

2020). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2020. 301 с. С. 192-195. 

 

Пашковська М.В.: 

Пашковська М.В., Бутко В.В. Психологічне супроводження курсантів в 

процесі адаптації. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та 

патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 бер. 2020 р.) /Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 

Харків, 2020. – 335 с. С. 158-161. 

Пашковская М.В., Федоровская Н.В. Предотвращение и противодействие 

коррупции в аппарате МВД Украины. Актуальные вопросы современной 

криминологической и уголовно-исполнительной науки : тез. докл. Междунар. 

науч.-практ. заоч. конф. (Минск, 16 апр. 2020 г.) / учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: В.А. Ананич (отв. ред.) [и 

др.]. – Минск : Академия МВД, 2020. – 215 с. С. 175-177. 

Пашковская М. В. Взаимодействие населения с полицией на принципах 

партнерства Сommunity Policing. Борьба с преступностью: теория и практика 

: тезисы докладов VIII Международной научно-практической конференции 

(Могилев, 23 апреля 2020 года) / Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и 

др.]. — Могилев : Могилев. институт МВД, 2020.  – 1 электрон. опт. диск (СD-

R): С. 241‒244. http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4356  

Федоровська Н. В., Пашковська М. В. Анонімні повідомлення як 

інструмент протидії корупції. Запобігання корупції у приватному секторі : 

матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25‑ річчю із 

дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95‑ річчю із дня 

народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків : 

Право, 2020. – 214 с. – С. 146-149. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Оценка коррупционных рисков в 

деятельности МВД Украины. Современные тенденции развития юридической 

науки. Бейсеновские чтения: Мат-лы международ. науч.-теорет. конф. молодых 

ученых / Под общ. ред. канд. юрид. наук доцента А. Дарменова. - Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020. - 238 с. - С. 66-68. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Особливості фінансового контролю в 

сфері протидії корупції. Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 17 листоп. 

2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 296 с. – С. 141-146. 

Пашковська М.В. Особливості адміністративної відповідальності за 

несвоєчасне подання декларації. Реалізація державної антикорупційної 

політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.- практ. 

конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4356
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С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 2. – 395 с. С. 

190-193. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Особливості фінансового контролю в 

сфері протидії корупції. Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 17 листоп. 

2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 296 с. – С. 141-146. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Онлайн комунікація науковців ННІ № 

3 НАВС (23.11.2020). URL: https://www.naiau.kiev.ua/news/onlajn-komunikaciya-

naukovciv-nni-n-3-navs.html 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Особливості запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів [Текст]. Теоретико-прикладні проблеми 

правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 

(м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 

2020. 480 с. С. 348-351. URL: 

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/11_12_2020.pdf 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. «Особливості використання 

інтерактивних методів навчання при підготовці поліцейських» для участі у 

круглому столі «Застосування інформаційних технологій у діяльності 

правоохоронних органів» (організатор – ХНУВС, 09.12.2020 р.) підготовлено та 

направлено тези доповіді. 

Пашковська М.В. Особливості адміністративної відповідальності за 

несвоєчасне подання декларації. Реалізація державної антикорупційної 

політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.- практ. 

конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. 

С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 2. – 395 с. С. 

190-193. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. «Особливості запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів» для участі в Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних 

умовах» (організатор – ЛьДУВС, 06.11.2020) підготовлено на направлено тези 

доповіді. 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В. «Практичні аспекти сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності» для участі у VІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного 

права України» (організатор - Одеський державний університет внутрішніх 

справ, 06.11.2020) підготовлено та направлено тези. 

Пашковська М.В. «Протидія корупції як елемент національної безпеки» 

для участі в V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил 

України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на 

шляху євроатлантичної інтеграції України» (організатор – Інститут Управління 

Державної охорони України Київського Національного університету імені 

Тараса Шевченка, 19.11.2020) підготовлено тези доповіді. 

Пашковська М.В. «Роль інституту військового капеланства у підтримання 

бойового духу військовослужбовців» для участі у І Міжнародній науково-

https://www.naiau.kiev.ua/news/onlajn-komunikaciya-naukovciv-nni-n-3-navs.html
https://www.naiau.kiev.ua/news/onlajn-komunikaciya-naukovciv-nni-n-3-navs.html
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практичній конференції «Українське військо: сучасність та історична 

ретроспектива» (організатор - Національний університет оборони України ім. 

Івана Черняховського, 27.11.2020) та направлено на еладресу: 

nashyvochnicov@nuou.org.ua (16.10.2020) (на вик. вх № 4342 від 09.10.2020): 

 

Сюравчик В. Г. 

Сюравчик В. Г. Самоубийство как социальная проблема: его причины и 

предупреждение. Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы 

докладов VIII Международной научно-практической конференции (Могилев, 

23 апреля 2020 года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. — 

Могилев : Могилев. институт МВД, 2020.  – 1 электрон. опт. диск (СD-R): ‒ С. 

264‒269. http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4363 

Сюравчик В. Г., Сюравчик Е. В. Предупреждение домашнего насилия в 

Украине Современные тенденции развития юридической науки. Бейсеновские 

чтения: Мат-лы международ. науч.-теорет. конф. молодых ученых / Под общ. 

ред. канд. юрид. наук доцента А. Дарменова. - Караганда: Карагандинская 

академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020. - 238 с. – С. 197-200. 

Мозоль В.В., Сюравчик В.Г. Імплементація міжнародних стандартів 

доброчесності та правил етичної поведінки державних службовців у сфері 

протидії корупції. Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 17 листоп. 

2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 296 с. – С. 134-137. 

 

Полтораков О. Ю.  

Полтораков О. Ю. Соціально-правова динаміка становлення 

антикорупційного законодавства в Україні. Дискусійні питання застосування 

антикорупційного законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф (м. 

Дніпро, 17 листоп. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 

296 с. С. 96-99 

 

 

Під науковим керівництвом співробітників лабораторії опубліковано: 

Федоровськa Н.В., Приходько О.О. Гендерна рівність в органах 

Національної поліції. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 

та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 бер. 2020 р.) / Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. – Харків, 2020. – 335 с.: С. 177-181. 

Олександра Приходько, Наталія Федоровська, Валентин Зьолка. Ґендерний 

паритет: жінка в Національній поліції. Реалізація ґендерної політики на 

сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, 

перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : Видавництво 

НаДпсу, 2020. 378 с. C. 245-247. 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4363
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Приходько О.О., Федоровська Н.В. Ефективність використання «Зеленої 

кімнати» працівниками Національної поліції. Актуальні проблеми досудового 

розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. 

Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. В. Корольчук]. – Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2020. – 413 с. С. 394-400. 

Заяць П. О., Федоровська Н. В. Психологічна готовність спецпризначенців 

національної поліції до дій в екстремальних ситуаціях. Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, 

правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху 

євроатлантичної інтеграції України: тези IV Міжнародної науково-практичної 

конференції (Київ, 19 листопада 2020 р.) Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ, 2020. 348 с. С. 331-333. 

Панасюк В.В., Федоровська Н. Психологічне насильство щодо дітей та їх 

різновиди. Механізм функціонування громадянського суспільства: збірник тез 

Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти (20 листопада 

2020 року) / упор. Ю. М. Шевців. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 396 с. С. 253-256. 

URL: 

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/20_11_2020.pdf 

Панасюк В.В., Федоровська Н.В. Психологічне насильство щодо дитини та 

дитиною-кривдником. Забезпечення запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: 

національна практика та зарубіжний досвід [Текст]: матеріали науково-

практичної конференції (Київ, 14 грудня 2020). Київ: Національна академія 

внутрішніх справ, 2020. 301 с. С. 67-71. 

Луценко Л.Л., Мозоль В.В. Формування лідерських якостей молодших 

командирів у ЗВО із специфічними умовами навчання. Психологічний 

інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і 

практика: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 15 

жовтня 2020 р. / За заг. ред. Романовського О.Г., – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – 72 с. 

Луценко Л.Л., Мозоль В.В. Принцип взаємодії поліції з населенням на 

засадах партнерства. Механізм функціонування громадянського суспільства: 

збірник тез Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти 

(20 листопада 2020 року) / упор. Ю. М. Шевців. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 396 с. 

С. 217-220. URL: 

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/20_11_2020.pdf 

Для участі в Х-х наукових читаннях, присвячених пам’яті В.В. 

Копейчикова (організатор – кафедра теорії держави та права НАВС, 18.11.2020) 

підготовлено тези доповіді Біляєвою В.А., Федоровською Н.В. «Жінки в 

юриспруденції» та направлено для включення до програми та збірника 

засідання «круглого столу» (Пендюра М.М.). 

Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Кібербезпека 

в України: правові та організаційні питання» (організатор – Одеський 

державний університет внутрішніх справ, 26.11.2020) підготовлено тези 
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доповіді Панасюк В.В., Федоровська Н.В. «Інформаційна війна в Украні, її 

технології. The informational warfare in Ukraine, her technologies» та направлено 

на 0997060070@ukr.net 

Для участі у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Забезпечення прав 

людини і громадянина в Україні: правові та соціальні аспекти» (організатор – 

Одеський державний університет внутрішніх справ, 11.12.2020) підготовлено 

тези доповіді Старинця А.Ю. (курсант 101 н.г. 1 курсу ННІ №3), 

Федоровська Н.В. «Роль дільничного офіцера поліції в запобіганні домашньому 

насильству». 

Для участі у ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених 

«Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в 

контексті євроінтеграції», присвяченій Дню прийняття Декларації прав людини 

(організатор - Одеський державний університет внутрішніх справ, 10.12.2020) 

підготовлено тези доповіді Біляєва В.А., Федоровська Н.В. «Першочергові 

пріоритети становлення та розвитку України як члена європейської сім’ї» (на 

вх. №5253 від 04.12.2020). 

 

Тренінги, семінари: 

- Пашковська М.В. взяла участь у тренінгу з підготовки тренерів "Підходи, 

дружні до дитини, на досудовій та судовій стадіях кримінального процесу" 

(організатори - Всеукраїнська фундація "Захист прав дітей" та Defence for 

Children International-ECPAT м. Амстердам (Нідерланди), 20-21.01.2020). 

Підготовлено інформаційну статтю: https://www.naiau.kiev.ua/news/zmicnennya-

sistemi-zahistu-ditej-u-konflikti-iz-zakonom.html. 

Участь Федоровської Н.В. у тренінгу з питань протидії та попередження 

домашнього насильства (28-30.09.2020, отримано сертифікат) (вх. №670м від 

09.09.2020, вх. ННІ № 3 НАВС №681 від 10.09.2020). 

- Короткострокове підвищення кваліфікації працівників НАВС, які 

обіймають посади, що заміщуються поліцейськими, за професійною програмою 

навчання працівників підрозділів превентивної діяльності Костюк В.Л. 

(сертифікат № 2904 від 13.02.2020р.), Корж Є.М. (сертифікат № 2901 від 

13.02.2020р.), Федоровська Н.В. (сертифікат № 2934 від 13.02.2020р.). 

- Проходження курсів підвищення кваліфікації з надання первинної 

домедичної підготовки 11-13.03.2020 (Костюк В.Л., Жук О.М., Федоровська 

Н.В., Пашковська М.В. отримано сертифікати). 

- Полтораков О.Ю. успішно завершив Міждисциплінарну освітню 

програму з підготовки фахівців у сфері протидії корупції «Антикорупційні 

студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

(15.09.2019-24.04.2020) сертифікат №S042020-014 від 24.04.2020. 

- Полтораков О.Ю. онлайн-курс “Софиология медиа» National Research 

University Higher School of Economics 26.04.2020. 

- Полтораков О.Ю. онлайн-курс «Экономическая социология» 

университет National Research University Higher School of Economics 23.05.2020. 

- Полтораков О.Ю. онлайн-курс «Менеджмент информационной 

безопасности» National Research University Higher School of Economics 

mailto:0997060070@ukr.net
https://www.naiau.kiev.ua/news/zmicnennya-sistemi-zahistu-ditej-u-konflikti-iz-zakonom.html
https://www.naiau.kiev.ua/news/zmicnennya-sistemi-zahistu-ditej-u-konflikti-iz-zakonom.html
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25.05.2020. 

- Полтораков О.Ю. пройшов глобальне тестування на Національній 

онлайн-платформі з цифрової грамотності (рівень: високий) Дія Міністерство 

цифрової трансформації України 04.06.2020. 

- Полтораков О.Ю. онлайн-курси «Международная информационная 

безопасность: теория и практика» МГИМО (г. Москва) 10.06.2020. 

 

30.11.2020 організовано та проведено тренінг «Опитування дітей, які 

постраждали від сексуального насильства та жорсткого поводження з 

використанням методики «Зелена кімната» для поліцейських ювенальної 

превенції ГУ НП в м. Києві (тренери: Юлія Суденко, Вікторія Литвин, Наталія 

Федоровська) ННІ №3 НАВС, 30.11.2020. 

23.09.2020 проведено тренінг «Забезпечення застосування процедур, 

дружніх до дитини, під час кримінального процесу» для слухачів підвищення 

кваліфікації підрозділів превентивної діяльності НПУ за сприяння 

Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» у партнерстві з нідерландською 

секцією організації «Міжнародний захист дітей» Defence for Children 

International-ECPAT. Тренери: Пашковська М., Сухомлин Ю. та Мельник О.; 

 


