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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Обговорення наукового дослідження ад’юнкта докторантури та аспірантури 

Одеського державного університету внутрішніх справ Оверченка Дмитра 

Григоровича на тему «Тактико-психологічні аспекти превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» щодо 

рекомендації до розгляду та захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідь ад’юнкта Оверченка Д.Г. про результати виконаного наукового 

дослідження на тему: «Тактико-психологічні аспекти превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів». Здобувач ознайомив 

присутніх зі структурою дисертації, обґрунтував актуальність обраної теми 

дослідження, яка зумовлена необхідністю комплексного вивчення особливостей 

превентивної діяльності поліцейських під час масових і охоронних заходів, 

розробкою науково-практичних рекомендацій щодо тактико-психологічних 

особливостей забезпечення правопорядку та проведення переговорної діяльності 

поліцейських під час різних видів масових заворушень з різними типами натовпу 

та з різними категоріями учасників масових заворушень. А також сформулював 

мету та завдання дослідження, охарактеризував основні положення, що 

відображають наукову новизну дослідження, висвітлив наукову та практичну 

значущість одержаних результатів.  

Дисертант детально доповів, яким чином ним вирішувалися завдання, що 

ставилися перед дослідженням. Зокрема, здійснено конкретизацію загальних 

положень теорії превентивної діяльності поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів УПД ГУНП України в областях: категоріально-понятійний 

апарат, мету, принципи, суб’єктів та об’єктів, що сприятиме розвитку теорії 

юридичної психології та допоможе при розробці Наказів МВС України: 1) «Про 

затвердження Положення про превентивну діяльність поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП України в 

областях» та 2)  «Про затвердження Положення про превентивну діяльність 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації Управлінь 

превентивної діяльності ГУНП України в областях». 

Виокремлено загальні функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських Національної поліції (індивідуально-превентивний, 

попереджувальний, віктимологічної профілактики, захисний, комунікативний, 

ресоціалізаціонний, піклувальний, контролю, фіксаційний, аналітичний, 

організаційний, просвітній) та персоніфіковані функціонально-діяльнісні 

компоненти превентивної діяльності: а) поліцейських відділів охоронних та 

масових заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНПУ в областях 

(комунікативний, профілактичний, запобіжний, фіксаційний, інформаційно-

аналітичний, організаційний, контролю, операціональний) та б) поліцейських 

груп превентивної комунікації (комунікативний, профілактичний, запобіжний, 

організаційний). 
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Конкретизовано основні завдання поліцейських відділів масових та 

охоронних заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях 

відповідно до: а) вимог нормативно-правових актів України; б) етапів здійснення 

професійних функції (підготовчого, основного та заключного), що сприятиме 

чіткому розподілу, а також якості та результативності виконуваних функцій 

в) напрямів діяльності поліцейських відділів масових та охоронних заходів – 

забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних місцях у зв'язку з 

проведенням масових і охоронних заходів та проведення переговорної діяльності 

з організаторами та учасниками масових заходів або масових заворушень. Напрям 

діяльності – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона, 

– носить гриф «Таємно та «ДСК», тому не було у дисертації розглянуто. 

Запропонований алгоритм дій поліцейських під час різних видів масових 

заворушень (спонтанних, спровокованих, завчасно підготовлених) та 

підготовчому, основному та заключному етапах здійснення професійних функцій, 

сприятиме систематизації наукових положень щодо тактико-психологічного 

забезпечення правопорядку. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 

впроваджені та мають перспективи використання в службовій діяльності, 

освітньому та нормотворчому процесі. 

Здобувач зазначив, що підсумки розроблення проблеми в цілому, окремі її 

аспекти, одержані узагальнення й висновки було оприлюднені на науково-

практичних конференціях, основні результати дисертації викладено у статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях.  

По закінченні доповіді присутніми були поставлені Оверченку Д. Г. такі 

запитання: 

Грохольський В. Л. д.ю.н., професор: Відділи (сектори) первинної 

комунікації входять до відділів масових та охоронних заходів чи вони є 

самостійними структурами?  

Відповідь Оверченка Д. Г.: Вони є самостійними відділами. З моменту 

створення відділів масових і охоронних заходів (2015 рік), за ініціативою 

Конституційної місії Європейського союзу, розпочалася підготовка фахівців у 

галузі переговорної діяльності. Такі фахівці були підготовлені та спочатку 

входили до ВМОЗ УПД ГУНП в областях, потім були створені Групи 

превентивної комунікації (лютий 2017), які протягом 2017-2018 років у деяких 

ГУНП в областях (а саме в ГУНП в ГУНП в Київській області (2017), Одеській 

області (2018), ГУНП в Дніпропетровській області (2018) та ГУНП в Львівській 

області (2018)), – були відокремлені у відділи превентивної комунікації УПД 

ГУНП в областях. В інших УПД ГУНП в областях – створено сектори 

превентивної комунікації УПД ГУНП в областях. Також так як – суб’єктами 

переговорної діяльності під час масових та охоронних заходів є поліцейські, які 

пройшли спеціальну підготовку у галузі переговорної діяльності (зокрема, 

поліцейські відділу (сектору) первинної комунікації (надалі – В(С)ПК), 

поліцейські відділу масових та охоронних заходів та ін.), тобто поліцейські цих 

відділів під масових на охоронних заходів працюють у команді, то ми у нашому 
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досліджені розробляли саме ці два напрями діяльності.  

Горошко В.В. к.ю.н.: Прошу зазначити яким чином теоретичний матеріали 

викладений в дисертаційній роботі може бути застосований в практичній роботі 

працівників Національної поліції? 

Відповідь Оверченка Д. Г.: Слід вказати, що нами розроблено, апробовано та 

запроваджено у практичну діяльність науково-практичні рекомендації щодо 

тактико-психологічних особливостей забезпечення правопорядку та проведення 

переговорів під час масових заворушень. Тому, ті теоретичні положення, що були 

нами розроблені винайшли своє ефективне запровадження у практичній 

діяльності працівників Національної поліції (про що свідчать акти впровадження). 

Корнієнко М.В. д.ю.н., професор: Щодо відділів (секторів) превентивної 

комунікації та актуальності їх використання підчас проведення масових та 

охоронних заході. Наведіть будь ласка приклади їх використання для 

забезпечення громадської безпеки. 

Відповідь Оверченка Д. Г.: Наприклад, група превентивної комунікації, 

знаходячись біля будови Одеської державної адміністрації в ході проведення 

перемов домовилась щодо не проведення акції та створення робочої групи, яка й 

пішла на зустріч до губернатора. Відділ (сектор) превентивної комунікації 

забезпечує можливість уникнути заворушень під час проведення акцій в місті та 

поза ним. Представники відділу (сектору) превентивної комунікації також 

присутні на резонансних судових засіданнях, спортивних змаганнях, під час 

релігійних свят тощо. Відділи (сектори) превентивної комунікації забезпечують 

врегулювання відносин між владою та населенням під час масових і охоронних 

заходів. 

Прудка Л.М. к.п.н.: Які критерії висуваються до працівників цих 

підрозділів? Яка комплектація груп за статевою ознакою? 

Відповідь Оверченка Д. Г.: 1-й критерій це комунікативність, співробітник 

повинен знайти спільно мову з будь-яким суб’єктом, підхід до особи. 

2-й – освіченість, тобто знання законодавчої бази, алгоритму дій в різних 

ситуаціях.  

3-й – переконливість, тобто необхідно вміти переконувати людей про 

необхідність здійснювати свої дії виключно в межах правового поля. 

Щодо другого питання, то комплектація груп за статевою ознакою становить 

50/50. Зокрема, жінки гарно спрацьовують як відволікаючий  фактор, шляхом 

знайомства, бесід, чим спонукають учасників акцій відмовитися від активних та 

незаконних дій. 

Грохольський В. Л. д.ю.н., професор: Відділи (сектори) превентивної 

комунікації комплектуються переважно досвідченими чи молодими 

працівниками? 

Відповідь Оверченка Д. Г.: Це залежить від мети та завдання щодо 

конкретної ситуації, як правило відділи (сектри) комплектуються працівниками 

різного віку, досвіду та специфіки підготовки. В групах превентивної комунікації 

працюють співробітники віком від 20 до 50 років. Групи направляються у «гарячі 

зони» залежно від особливостей ситуації. 

Матієнко Т.В. к.ю.н., доцент: Чи працівники відділів (секторів) первинної 

комунікації проходять спеціальну підготовку з розвитку навичок комунікації, і 
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хто її здійснює? 

Відповідь Оверченка Д. Г.: Підготовку здійснює Європейська місія, ми тісно 

співпрацюємо вже близько 4 років з КМЕСом, які надають спеціалістів, що 

здійснюють підготовку фахівців у галузі переговорної діяльності. В кожному 

відділі ГУНП в Одеській області є по 1 співробітнику, який проходив навчання 

факультативно. 

Пасько О.М. к.ю.н., доцент: Скажіть, будь ласка, чи є якісь прогалини в 

нормативно-правовому регулюванні превентивної діяльності поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів, які Ваші пропозиції? 

Відповідь Оверченка Д. Г.: Так, на законодавчому рівні недостатня правова 

регламентація, існує необхідність прийняття закону «Про масові зібрання», 

необхідно здійснити деталізацію процедури підготовки та проведення масових 

зібрань, визначитися з відповідальністю за порушення як процедури так і 

правопорушення під час таких заходів. 

Також діяльність відділів масових та охоронних заходів є досить новою, 

нами констатована відсутність нормативно-правової регуляції діяльності цих 

відділів, тому нами запропоновано розробити Накази МВС України: 1) «Про 

затвердження Положення про превентивну діяльність поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП України в 

областях» та 2)  «Про затвердження Положення про превентивну діяльність 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації Управлінь 

превентивної діяльності ГУНП України в областях». 

Після відповідей на запитання виступила з висновком науковий керівник 

доктор юридичних наук, професор Цільмак О.М., яка охарактеризувала Дмитра 

Григоровича Оверченка, як людину грамотну, з науковим мисленням, досвідчену, 

креативну, небайдужу, надійну, цілеспрямовану, ініціативну та працелюбну. 

Здобувач дуже успішно зумів використати свій творчий потенціал і досить 

ґрунтовно та досконало виконав наукове дослідження.  

Дмитро Григорович, у процесі підготовки дисертації самостійно, творчо та 

наполегливо працював над її написанням, аргументовано, логічно та послідовно 

досліджуючи обрану тему. Мені хотілося би відмітити високий науковий рівень 

основних положень дисертації, та їх практичне значення. Так, основні результати 

дисертації упроваджено у освітній, службовій, нормотворчій сферах, про що 

свідчать шість актів впровадження. 

Вважаю, що Дмитро Григорович цілком сформувався як науковець, 

підтвердженням чого є не тільки його дисертаційна робота, але й її численні 

публікації, що були надруковані в провідних фахових виданнях України та 

іноземних наукових виданнях. Вдало досліджуючи обрану тему, здобувач деякі 

основні положення дисертації висвітив у 16 наукових публікаціях, з яких в 8-х 

опубліковані основні наукові результати дисертації, 7-м –засвідчили апробацію 

матеріалів дисертації та 1 науково-практичні рекомендації. Дослідник брав 

активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних 

конференціях. Це все та інше вказує на високий професіоналізм дисертанта, на 

його працездатність та його надійність як особистості та як науковця. 

Дисертація Оверченка Д.Г. є завершеним самостійним дослідженням, яке 

містить нові науково обґрунтовані результати, важливі для юридичної психології, 
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як галузі психологічної науки, що в сукупності вирішують важливу наукову 

проблему тактико-психологічних аспектів превентивної діяльності поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП України; та є значним 

досягненням для розвитку превентивної психології. 

Робота Оверченка Д.Г. є актуальним, змістовним, логічним та обґрунтованим 

дослідженням, яке має концептуальний характер і відповідає спеціальності 081 

«Право». Дисертація Оверченка Д.Г. виконана на високому науковому рівні та 

відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Тому прошу підтримати 

дисертанта та рекомендувати дослідження до розгляду у разовій спеціалізованій 

вченій раді відповідного профілю з метою здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» 

 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Грохольський В. Л. д.ю.н., професор: відзначив, що тема дослідження є 

надзвичайно актуальною на теперішній час. Актуальність теми дисертаційної 

роботи зумовлена тим, що в умовах сьогодення, яке характеризується 

соціальними, економічними, політичними та іншими реформами, досить часто 

призводить до збільшення кількості проведення масових (протестних) заходів 

різних груп населення, що потребує проведення комплексного дослідження 

особливостей превентивної діяльності поліції під час масових і охоронних 

заходів, розробки науково-практичних рекомендацій щодо тактико-психологічних 

особливостей забезпечення правопорядку та проведення переговорної діяльності 

поліцейських під час проведення масових заходів з різними групами та з різними 

категоріями учасників таких заходів. Враховуючи, що дії натовпу у багатьох 

випадках можуть бути непрогнозованими, а відтак, потребують певної кореляції, 

актуальність теми є беззаперечною, вона ґрунтується на тому, що превентивна 

діяльність поліцейських щодо масових і охоронних заходів, особливо що 

стосується психологічних аспектів, має ряд особливостей, які потребують 

наукового дослідження та постійного удосконалення. У багатьох випадках від 

поліції діалогу залежить як будуть розвиватися дії натовпу в подальшому. 

Зміст і структура дисертаційної роботи є логічною. Дисертаційна робота 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаних джерел (184 найменування) і додатків. 

Позитивним моментом для дослідження є наявність результатів проведеного 

анонімного опитування поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД в 

окремих ГУНП областей,  

У роботі автор послідовно викладає матеріал дослідження, переважно 

правильно співвідносячи загальні та конкретні питання, що дозволило йому 

сформулювати ряд цікавих ідей та пропозицій. Основний зміст роботи 

складається з трьох розділів, які об’єднують 9 підрозділів. 

Перший розділ дисертації «Загальнотеоретичні та правові основи 

превентивної діяльності поліцейських» складається із трьох підрозділів, які 

присвячено вивченню загальних положень превентивної діяльності поліцейських, 

функціонально-діяльнісним компонентам превентивної діяльності поліцейських 

відділів, основним завданням поліцейських відділів масових і охоронних заходів 

та відділів (секторів) превентивної комунікації відповідно до напрямів 
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превентивної діяльності. 

Другий розділ «Особливості забезпечення превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів на сучасному етапі» містить 

три підрозділи, які присвячено дослідженню актуальних питань діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП України в 

областях, рівню комунікативної компетентності поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації, реальному та еталонному профілю професійно 

важливих якостей поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації. 

Третій розділ «Науково-практичні рекомендації щодо тактико-психологічних 

особливостей забезпечення правопорядку під час масових заворушень та 

проведення переговорів» складається із трьох підрозділів, які присвячено 

загальнотеоретичним положенням переговорної діяльності поліцейських під час 

масових заходів, тактико-психологічним особливостям забезпечення 

правопорядку та проведення переговорів під час масових заворушень, 

рекомендаціям щодо тактико-психологічних особливостей проведення 

поліцейськими переговорів з різними категоріями учасників масових заворушень.  

Розгляд зазначених питань сприяв досягненню мети дослідження, а саме: 

автором на підставі теоретичного обґрунтування та емпіричного дослідження 

особливостей превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних 

заходів були розроблені науково-практичні рекомендації щодо тактико-

психологічних особливостей забезпечення правопорядку та проведення 

переговорів під час масових заходів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації забезпечується тим, що вони ґрунтуються на 

методологічній основі, яка включає систему різноманітних загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів пізнання. Комплексне застосування методів 

пізнання надало можливість дисертанту сформулювати обґрунтовані наукові 

положення, висновки та пропозиції, які є достовірними, мають наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення. Їх наукова обґрунтованість та достовірність 

підтверджені апробацією на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-

практичних конференціях, актами впровадження та емпіричними матеріалами. 

Належна ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень 

забезпечується також тим, що вони ґрунтуються на значній теоретичній базі, 

основою якої стали наукові праці відомих вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Таким чином, вище викладене надає підстави говорити про те, що 

сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і пропозиції мають 

достатню міру самостійності, обґрунтованості і достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що здобувачем 

вперше здійснено дослідження тактико-психологічних аспектів превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів в сучасних умовах. 

Низка положень та висновків, сформульованих у дисертації, становлять 

інтерес для юридичної науки.  

Серед найбільш важливих результатів дисертаційної роботи слід вказати 

наступні його положення, а саме автором вперше: 

– визначено: мету, принципи, суб’єктів та об’єктів превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів (у тому числі й відділів 
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превентивної комунікації) Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях; 

– виокремлено загальні та персоніфіковані функціонально-діяльнісні 

компоненти превентивної діяльності; функції поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації Управлінь 

превентивної діяльності ГУНП в областях; 

– визначено, відповідно до норм нормативно-правових актів України та 

напрямів діяльності, завдання, які повинні вирішувати поліцейські відділів 

масових і охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації 

Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях на етапах здійснення 

професійних функції (підготовчому, основному та заключному); 

– запропоновано внести зміни до Наказу МВС України «Положення про 

Департамент превентивної діяльності Національної поліції України» від 27 

листопада 2015 року №123 [15] та до розділу І, додати пункт «…2. Визначення 

основних термінів наказу» та конкретизовано, за стилістичними правилами 

слововживання іменників, зміст термінів (превентивна діяльність, профілактика, 

загальне запобігання правопорушенню, індивідуальне запобігання 

правопорушенню, попередження правопорушень, припинення правопорушень, 

відвернення правопорушень);  

– розкрито зміст компетентності поліцейських у галузі переговорної 

діяльності, через складові, що її детермінують (професійно важливі знання, 

уміння та навички, професійно важливі якості, професійно важливі здібності, 

мотивацію та досвід); 

– запропоновано «Картку груп професійно важливих умінь поліцейського 

відділення (групи) превентивної комунікації», яка складається з таких груп умінь 

як: організаційно-правові, лідерські, комунікативні, перцептивно-когнітивні, 

діагностичні та самоврядування; 

– встановлено реальний та еталонний профіль інтелектуальних, вольових, 

моральних, комунікативних груп професійно важливих якостей поліцейських 

відділів превентивної комунікації;  

– визначено загальні положення теорії переговорної діяльності: суб’єктів, 

об’єктів, предмет переговорної діяльності, головну мету, принципи проведення 

переговорів з об’єктами переговорної діяльності, функції переговорної діяльності; 

основні правила проведення переговорів з об’єктами переговорної діяльності; 

– запропоновано науково-практичні рекомендації щодо тактико-

психологічних особливостей забезпечення правопорядку та проведення 

переговорів під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів; щодо 

тактики проведення поліцейським , який пройшов підготовку у галузі 

переговорної діяльності, переговорів з організатором та учасниками масового 

заходу під час масових заворушень; щодо тактики проведення під час масових 

заворушень переговорів з різними типами натовпу; 

– розроблено загальну концепцію наказу №3788 від 07.11.2017 «Про 

створення на базі ГУНП в Одеській області постійної поліцейської групи 

превентивної комунікації та затвердження положення про неї». 

У роботі міститься ряд й інших наукових положень, спрямованих на 

удосконалення тактико-психологічних аспектів превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів.  
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Наукова і практична цінність дисертації полягає у комплексному дослідженні 

тактико-психологічних аспектів превентивної діяльності поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів та розробці концептуальних підходів до здійснення 

превентивної діяльності у зазначеному напрямі. 

Обґрунтовані і запропоновані дисертантом положення і рекомендації мають 

наукову цінність, що має суттєве значення як для розвитку права, так і практики 

діяльності підрозділів превентивної діяльності. 

Сформульовані та обґрунтовані в дисертації положення, висновки і 

пропозиції можуть бути використані у: нормотворчій, практичній, науково-

дослідній діяльності та навчальному процесі. Частина наукових положень уже 

використана у цих сферах, що підтверджується актами впровадження. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дослідження відображені у 16 наукових працях, 

серед яких: 8 наукових статей в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації, 7 публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 1 

науково-практичні рекомендації, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

В цілому, позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Оверченка Д. Г слід 

відмітити, що окремі її положення носять дискусійний характер і потребують 

додаткового уточнення. 

1. У вступній частині дисертаційної роботи доцільно було б визначити 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. В рамках 

яких програм, тематичних планів, наукових тематик і грантів, зокрема галузевих, 

державних чи міжнародних, виконувалося дисертаційне дослідження. 

2. У підрозділі 2.1, сторінка 113, автор звертає увагу на дві проблеми 

діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП України в областях: перша, – 

відсутність нормативно-правового акту, що регламентував би діяльність офіцерів 

поліції ВМОЗ УПД ГУНП України в областях; друга, – відсутність кваліфікованої 

спеціальної підготовки фахівців для відділів масових та охоронних заходів УПД 

ГУНП України в областях.  

Робота, на мій погляд, тільки б виграла, якби автор поряд з цим запропонував 

шляхи вирішення зазначених проблем. Наприклад: Які саме навчальні 

дисципліни, виходячи з практичного досвіду та результатів дослідження, доцільно 

ввести? Додаткового обґрунтування потребує думка автора щодо створення 

окремої спеціалізації по підготовці фахівців для відділів масових та охоронних 

заходів УПД ГУНП України в областях. Доцільно було б запропонувати проект 

нормативно-правового акту, що регламентував би діяльність офіцерів поліції 

ВМОЗ УПД ГУНП України в областях. 

3. Необхідно звернути увагу на третій розділ та уточнити чому зазначаються 

переважно масові заворушення, можливо все ж місцями маються на увазі масові 

заходи? 

Водночас, викладені зауваження носять дискусійний характер і не впливають 

на загальну позитивну оцінку роботи, та не знижують загальної її цінності – 

наукового та практичного значення. 

Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог наказу МОН України 

від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації». 
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На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Оверченка Дмитра Григоровича на тему «Тактико-психологічні аспекти 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів» є 

завершеним самостійним дослідженням, яке відповідає вимогам пп. 10, 11 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 

167, має наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів та може 

бути рекомендована до розгляду і захисту у разовій спеціалізованій вченій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

Рецензент: кандидат юридичних наук, доцент Геращенко О.С. відмітив, що 

завдання, які поставив перед собою здобувач, винайшли свої відображення у 

науковій новизні та загальних висновках та посприяли досягненню мети 

дослідження. Так у категоріях «вперше» автором по тексту дисертації розкрито 

дев’ять позицій; у категорії «удосконалено» – дві; «набуло подальшого розвитку» 

– дві.  

Особливого значення має дисертаційна робота у тому, що сформульовані в 

дисертації наукові положення, висновки і рекомендації впроваджені та мають 

практичне значення та перспективи використання. Тобто дисертація має вагоме  

як практичне так й теоретичне значення. 

Науково-категоріальний апарат характеризується коректним визначенням 

об’єкту, предмету, мети, завдань, теоретико-методологічного підґрунтя 

дослідження. Сформульовані завдання підпорядковані меті, засвідчують 

логічність та послідовність основних етапів дослідження. За змістом завдань 

дисертаційна робота є теоретико-експериментальною та практичною. 

Емпірична база дослідження. Емпіричне дослідження проводилася поетапно 

протягом 2017 – 2019 років. У дослідженні брали участь 119 поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП України в областях (надалі – 

респондентів), зокрема: ВМОЗ УПД ГУНП України в Одеській області – 57; 

ВМОЗ УПД ГУНП України в Хмельницькій області – 22; ВМОЗ УПД ГУНП 

України в Дніпропетровській області – 20; ВМОЗ УПД ГУНП України в 

Львівській області – 20.  

Об'єктивність і надійність результатів дослідження забезпечені комплексним 

застосуванням емпіричних і теоретичних, кількісних і якісних методів, достатнім 

обсягом вибірки досліджуваних, оптимальною дослідницькою методологією, 

системним аналізом теоретичного матеріалу, переконливою базою вітчизняних і 

зарубіжних першоджерел, яка налічує 184 пункт.  

Надійність і вірогідність отриманих наукових результатів підтверджуються 

теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних принципів дисертаційної 

роботи, єдністю й логічністю всіх етапів дослідження, його організаційною 

цілісністю й чіткістю концептуальних засад, гармонійним поєднанням 

статистичних методів і способів їх якісної юридико-психологічної інтерпретації. 

Основні положення та результати дослідження відображені у 16 наукових 

працях, серед яких: 8 наукових статей в яких опубліковані основні наукові 

результати дисертації, 7 публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації, 1 науково-практичні рекомендації, які додатково відображають 

наукові результати дисертації. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

додатків, списку використаних джерел (184 найменувань на 19 сторінках) і 11 

додатків (на 24 сторінках). Робота ілюстрована 8 таблицями та 11 малюнками. 

Загальний обсяг роботи становить 263 сторінки з яких основний текст дисертації 

становить 192 сторінки. 

Оцінка змісту дисертації та ідентичності змісту анотації та її основних 

положень. Оцінка оформлення дисертації. Дисертація оформлена відповідно до 

вимог МОН України.  

Текст анотації відповідає основному змісту дисертації.  

В той же час, позитивно оцінюючи роботу в цілому, ми висловимо деякі 

зауваження і побажання автору, що стосуються змісту і оформлення дисертації. 

1. На сторінці 92 та автор пропонує внести зміни до Наказу МВС України 

«Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції 

України» від 27 листопада 2015 року №123 [16] та до розділу І, додати пункт 2., 

який викласти у наступній редакції: 

«…2. Визначення основних термінів наказу: 

1. Терміни, які їх вжито в цьому наказі, якщо немає окремих вказівок, мають 

таке значення: 

1) превентивна діяльність – це система заходів по профілактиці, запобіганню, 

відверненню та припиненню адміністративних та кримінальних правопорушень; 

2) профілактика – це певна система випереджаючих заходів, спрямованих на 

унеможливлення настання певних негативних протиправних явищ і процесів, 

шляхом виявлення, усунення, нейтралізації причин і умов для здійснення 

правопорушень; 

3) загальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, спрямованих 

на процес перешкоджання вчиненню правопорушення на стадії його планування 

та підготовки; 

4) індивідуальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, 

спрямованих на процес перешкоджання здійсненню злочинного наміру 

конкретної особи до початку посягання на стадіях виявлення наміру або 

готування до злочину; 

5) попередження правопорушень – пересторога особи від протиправного 

наміру та недопущення його реалізації; 

6) припинення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих на 

процес недопущення або зупинення протиправної діяльності; 

7) відвернення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих на 

спонукання окремих груп та конкретних осіб, які виношують злочинні наміри, 

замислюють вчинення злочинів і позитивно сприймають злочинний спосіб життя, 

до добровільної відмови від злочинного наміру або від продовження злочинної 

діяльності…». 

Питання до автора: «Чому ви виокремили окремо «загальне запобігання 

правопорушенню» та «індивідуальне запобігання правопорушенню». За логікою 

внесення змін до нормативно-правових актів, на мою думку слід було надати саме 

визначення «запобігання правопорушенню».  

Слід підкреслити, що висловлені зауваження істотно не впливають на якість 
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проведеного дослідження і слугують більшою мірою підставами для дискусії.  

Отже, представлена на рецензування дисертаційна робота є самостійним, 

завершеним, цілісним науково-дослідним дослідженням, яке має доведену 

наукову новизну і практичну цінність. Зроблені у дисертації теоретичні 

узагальнення і одержані емпіричні висновки в сукупності надають аргументовані 

пропозиції для вирішення актуальних проблем превентивної діяльності 

поліцейських ВМОЗ та груп превентивної комунікації УПД ГУНП України в 

областях. 

Дисертаційна робота Оверченка Дмитра Григоровича «Тактико-психологічні 

аспекти превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних 

заходів» повністю відповідає вимогам пп. 10, 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 та може бути 

рекомендована до розгляду і захисту у разовій спеціалізованій вченій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

Дякую! 

 

Горошко В.В. к.ю.н.: пропоную перейти до наукової дискусії. 

Грохольський В. Л., д. ю. н., професор: Коли ми говоримо про 

попередження правопорушень, злочинності в цілому, то вона поділяється на 

загальну і індивідуальну профілактику. Я підтримую позицію автора про поділ 

запобігання правопорушенням на загальне і індивідуальне, яке відображає як 

загальне запобігання, так і індивідуальну профілактику (роботу з конкретними 

особами, з різними учасниками груп, підбурювачами, організаторами). І я цілком 

підтримую зазначену  позицію дисертанта. Дякую. 

Корнієнко М.В. д. ю. н., професор: відмітив, що Оверченко Д.Г. як 

практичний працівник, керівник тісно співпрацює, як з університетом, так і з 

кафедрою. Але зараз він відкрився з нового боку, як науковець. Робота цікава, 

звичайно не позбавлена незначних дискусійних моментів, але загальне враження 

цілком позитивне. Отже, дослідження Оверченка Д.Г. за темою «Тактико-

психологічні аспекти превентивної діяльності поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів» є завершеним та якісним дослідженням, що повністю 

відповідає необхідним вимогам, тому робота може бути рекомендована до 

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді Одеського державного університету 

внутрішніх справ. Дякую. 

Прудка Л.М. к.п.н.: зазначила, що її дуже зацікавило дослідження, адже 

воно містить психологічні аспекти превентивної діяльності поліцейських. Дане 

дослідження має практичну та навчальну цінність для підготовки курсантів, які 

вивчають відповідну тематику. Робота містить знання, ряд корисних аспектів, які 

стануть в нагоді курсантам в їх подальшій практичній діяльності. Наукове 

дослідження Оверченка Д.Г. отримує позитивну оцінку та заслуговує на 

підтримку. 

Янковий М.О. к.ю.н., доцент наголосив на актуальності проведеного 

здобувачем дослідження, необхідність вдосконалення нормативно-правового 

регулювання суспільних відносин по забезпеченню органами, підрозділами 

Національної поліції права громадян на проведення мирних заходів та 
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практичного втілення. Робота Оверченка Д.Г. є своєчасною, актуальною і 

заслуговує на підтримку.   

Горошко В.В. к.ю.н. відмітила, що молоді працівники, які розпочинають 

свою практичну діяльність іноді, в окремих ситуаціях, не знають як себе поводити  

з громадянами, їм не вистачає досвіду та спеціальних знань. Дуже приємно було 

дізнатися, що Ви виступили ініціатором групи превентивної комунікації, є 

критерії відбору в ці підрозділи, спеціальна підготовка. Робота надзвичайно 

цікава, актуальна, відповідає встановленим законодавством вимогам, і з 

урахуванням рекомендацій рецензентів, рекомендується до захисту в разовій 

спеціалізованій вченій раді Одеського державного університету внутрішніх справ.  

Дякую. 

Пасько О.М. к.ю.н., доцент: наголосила, що тема наукового дослідження 

важлива не тільки для практичної діяльності підрозділів НПУ, поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів, а й для навчального процесу, адже є ряд 

дисциплін, які безпосередньо торкаються цієї тематики. Тому дослідження є 

необхідним, вчасним, виконаним на високому рівні, а надані дисертантом 

пропозиції заслуговують на підтримку. 

Горошко В.В. к.ю.н. підсумувала, що загалом робота залишає позитивне 

враження і, незважаючи на ряд дискусійних моментів, є завершеним самостійним 

монографічним дослідженням. Дисертація Оверченка Дмитра Григоровича 

«Тактико-психологічні аспекти превентивної діяльності поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів» відповідає вимогам пункту 10, 11 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 

167 та може бути рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді 

за спеціальністю 081 «Право». 

 

 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації на тему «Тактико-психологічні аспекти превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 

«Право» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі розвитку та 

модернізації діяльності органів та підрозділів Національної поліції України, 

провідне значення має саме удосконалення змісту та форм різновидів її 

діяльності. Провідним та вагомим видом діяльності в поліції є превентивна 

діяльність, яка реалізується поліцейськими відділень (відділів) Управління 

превентивної діяльності Головного управління національної поліції в областях. 

Психологічні основи превентивної діяльності поліцейських в основному 

розглянуті у підручниках та навчальних посібниках «Юридична психологія» 

(Чуфаровський Ю.В., 1997; Курбатова Т. М., 2001; Васильєв В.Л., 2003.; 

Казміренко Л. І., Моісеєва Є. М., 2007; Александров Д.О., Андросюк В.Г., 
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Казміренко Л.І., 2008; Коновалова В.О., Шепітько В.Ю., 2008; Самойлов О.Є., 

Корольчук М.С., Корольчук В.М., Миронець С.М., Ржевський Г.М., 2015 та ін.).  

Питання профілактики, запобігання та припинення кримінальних 

правопорушень були висвітлені у наукових працях В.В. Голини, А.Г. Лекаря, 

О.М. Литвинова, І.П. Козаченка, Я.Ю. Кондратьєва, В.О. Криволапчука, 

З.Р. Кісіль, Р.В. В. Кісіль, С.В. Погребняка, В.В. Середи, О.О. Юхна та ін.  

Деякі аспекти превентивної діяльності поліцейських висвітлювалися у 

дисертаціях, наприклад: «Функціонально-правові та психологічні засади 

індивідуально-превентивної діяльності дільничного офіцера поліції» Ребенок Н.О, 

2018; «Адміністративно-правовий статус Національної поліції України як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини» Дручек О.М., 2018; 

«Адміністративно-правові засади забезпечення Національною поліцією України 

публічної безпеки в умовах антитерористичної операції» Аброськін В.В., 2018; 

«Адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності поліції» 

Лакійчук Я.О., 2019 та ін. Однак, тактико-психологічні аспекти превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів Управління 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції (надалі – 

УПД ГУНП) в областях у наукових працях не були розкриті. 

Отже, актуальність дисертаційної роботи «Тактико-психологічні аспекти 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів» 

визначається необхідністю комплексного вивчення особливостей превентивної 

діяльності поліцейських під час масових і охоронних заходів,  розробкою 

науково-практичних рекомендацій щодо тактико-психологічних особливостей 

забезпечення правопорядку та проведення переговорної діяльності поліцейських 

під час різних видів масових заворушень з різними типами натовпу та з різними 

категоріями учасників масових заворушень.  

Затверджено тему дисертації «Тактико-психологічні аспекти превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів» та наукового 

керівника (професора кафедри криміналістики та судової медицини, доктора 

юридичних наук, професора Цільмак О.М.) Вченою радою Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 08 листопада 2018 р., протокол № 2. 

Мета і завдання дослідження. 

Метою дисертації є розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

тактико-психологічних особливостей забезпечення правопорядку та проведення 

переговорів під час масових заходів, на підставі теоретичного обґрунтування та 

емпіричного дослідження особливостей превентивної діяльності поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів.  

Завдання дослідження: 

– визначити основні загальні положення теорії превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів: категоріально-понятійний 

апарат, мету, принципи, суб’єктів та об’єктів превентивної діяльності; 

– виокремити функціонально-діяльнісні компоненти превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів та відділів (секторів) 

превентивної комунікації Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях та 

на їх основі конкретизувати функції; 
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– визначити основні завдання поліцейських відділів масових і охоронних 

заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях відповідно до 

напрямів діяльності на основному та заключних етапах здійснення професійних 

функцій; 

– встановити рівень комунікативної компетентності суб’єктів переговорної 

діяльності; 

– встановити реальний та еталонний профіль професійно важливих якостей 

суб’єктів переговорної діяльності; 

– розробити загальнотеоретичні положення переговорної діяльності 

поліцейських під час масових заходів; 

– розробити, апробувати та запровадити науково-практичні рекомендації 

щодо тактико-психологічних особливостей забезпечення правопорядку та 

проведення переговорів під час масових заворушень ; 

– розробити, апробувати та запровадити науково-практичні рекомендації 

щодо тактико-психологічних особливостей проведення поліцейськими 

переговорів з різними категоріями учасників масових заворушень. 

Об’єкт дослідження – є суспільні відносини по забезпеченню органами, 

підрозділами Національної поліції права громадян на проведення мирних заходів. 

Предмет дослідження – тактико-психологічні аспекти превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів. 

Методи дослідження. Мета й завдання дисертації зумовлюють використання 

відповідних методів дослідження: теоретичні – опис; класифікації – при аналізі 

та узагальненні наявних наукових даних, пов’язаних із проблемою дослідження 

(розділи 1–3); системний аналіз – при вивченні та установленні особливостей та 

умов превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів 

(розділи 1 і 2); анкетування – для отримання додаткової інформації про 

превентивну діяльність та досліджуваних (розділ 2); метод експертного 

оцінювання – для встановлення актуальних питань превентивної діяльності, 

реального та еталонного профілю професійно важливих якостей поліцейських 

відділу превентивної комунікації розділ та їх рівня компетентності (розділ 2); 

методи обробки даних – з метою кількісного та якісного аналізу результатів 

емпіричного дослідження з використанням методу математичної статистики 

(розділ 2). 

Емпірична база дослідження. Емпіричне дослідження проводилася поетапно 

протягом 2017 – 2019 років. У дослідженні брали участь 119 поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях (надалі – 

респондентів), зокрема: ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області – 57; ВМОЗ УПД 

ГУНП в Хмельницькій області – 22; ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській 

області – 20; ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області – 20.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розширені уявлень про 

превентивну діяльність поліцейських відділів масових і охоронних заходів з 

урахуванням їх напрямів діяльності та специфіки. Зокрема: 

вперше: 

– визначено: мету, принципи, суб’єктів та об’єктів превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів (у тому числі й відділів 

(секторів) превентивної комунікації) Управлінь превентивної діяльності ГУНП в 
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областях; 

– виокремлено загальні та персоніфіковані функціонально-діяльнісні 

компоненти превентивної діяльності та функції поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів і відділів (секторів) превентивної комунікації Управлінь 

превентивної діяльності ГУНП в областях; 

– визначено (відповідно до норм нормативно-правових актів України та 

напрямів діяльності) завдання, які повинні вирішувати поліцейські відділів 

масових і охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації 

Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях на етапах здійснення 

професійних функції (підготовчому, основному та заключному); 

– запропоновано внести зміни до Наказу МВС України «Положення про 

Департамент превентивної діяльності Національної поліції України» від 27 

листопада 2015 року №123 [15] та до розділу І, додати пункт «…2. Визначення 

основних термінів наказу» та конкретизовано, за стилістичними правилами 

слововживання іменників, зміст термінів (превентивна діяльність, профілактика, 

загальне запобігання правопорушенню, індивідуальне запобігання 

правопорушенню, попередження правопорушень, припинення правопорушень, 

відвернення правопорушень); 

–  розкрито зміст компетентності суб’єктів переговорної діяльності через 

складові, що її детермінують (професійно важливі знання, уміння та навички, 

професійно важливі якості, професійно важливі здібності, мотивацію та досвід); 

–  запропоновано «Картку груп професійно важливих умінь суб’єктів 

переговорної діяльності», яка складається з таких груп умінь як: організаційно-

правові, лідерські, комунікативні, перцептивно-когнітивні, діагностичні та 

самоврядування; 

–  встановлено реальний та еталонний профіль інтелектуальних, вольових, 

моральних, комунікативних груп професійно важливих якостей суб’єктів 

переговорної діяльності;  

–  визначено загальні положення теорії переговорної діяльності: суб’єктів, 

об’єктів, предмет переговорної діяльності, головну мету, принципи проведення 

переговорів з об’єктами переговорної діяльності, функції переговорної діяльності; 

основні правила проведення переговорів з об’єктами переговорної діяльності; 

–  запропоновано науково-практичні рекомендації щодо тактико-

психологічних особливостей забезпечення правопорядку та проведення 

переговорів під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів; щодо 

тактики проведення суб’єктами переговорної діяльності, переговорів з 

організатором та учасниками масового заходу під час масових заворушень; щодо 

тактики проведення під час масових заворушень переговорів з різними типами 

натовпу; 

–  розроблено загальну концепцію наказу №3788 від 07.11.2017 «Про 

створення на базі ГУНП в Одеській області постійної поліцейської групи 

превентивної комунікації та затвердження положення про неї»; 

удосконалено  

–  категоріально-понятійний апарат превентивної діяльності: «переговори під 

час масового заходу», «превентивна діяльність», «профілактика», «загальне 

запобігання правопорушенню», «індивідуальне запобігання правопорушенню», 
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«припинення правопорушень», «попередження правопорушень», «відвернення 

правопорушень», «компетентність у галузі переговорної діяльності», 

«професійно-психологічна готовність до здійснення переговорної діяльності»; 

набули подальшого розвитку: 

–  загальнотеоретичні положення переговорної діяльності поліцейських під 

час масових заходів; 

–  перелік психологічних особливостей масових заходів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 

впроваджені та мають перспективи використання в: 

службовій діяльності – у діяльність підрозділів та груп (на тепер – відділів) 

превентивної комунікації УПД ГУНП в областях та м. Київ (акти впровадження: 

Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 

24.05.2018; Головного управління Національної поліції України в Одеській 

області від 06.03.2018); при розробці рекомендацій щодо переговорної діяльності 

груп превентивної комунікації ГУНП в областях (акт впровадження Державного 

науково-дослідного інституту МВС України від 17.05.2018); 

освітньому процесі – при підготовці та проведенні лекцій, семінарських та 

практичних занять зі здобувачами вищої освіти з навчальних дисциплін 

«Соціальна психологія» та «Комунікативна компетентність працівників поліції» 

(акт впровадження Харківського національного університету внутрішніх справ від 

19.02.2018); «Професійно-психологічна підготовка працівників Національної 

поліції» (акт впровадження Одеського державного університету внутрішніх справ 

від 26.02.2018); 

нормотворчому процесі – при розробці наказу №3788 від 07.11.2017 «Про 

створення на базі ГУНП в Одеській області постійної поліцейської групи 

превентивної комунікації та затвердження положення про неї» (акт впровадження 

Головного управління Національної поліції України в Одеській області від 

23.01.2018).  

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано здобувачем 

самостійно.  

Апробація матеріалів дисертації. Теоретичні та емпіричні результати 

дослідження опубліковано в збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, круглих столах: «Організація професійної підготовки підрозділів 

Національної поліції України» (м. Одеса, 31 жовтня 2017р.); «Актуальні питання 

забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та 

міжнародний досвід» (м. Дніпропетровськ, 17 листопада 2017 р.); «Участь 

правоохоронних органів та військових формувань України у забезпеченні 

громадської безпеки» (м. Харків, 30 листопада 2017 р.); «Психологічні засади 

забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» 

(м. Кривий Ріг, 15 лютого 2018 р.); «Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса 30 березня 2018 р.); 

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного 

виховання персоналу системи МВС України» (м. Харків 30 березня 2018 р.); 

«Службова підготовка як система заходів, спрямованих на вдосконалення  знань, 

умінь та навичок працівників Національної поліції України» (Одеса, 02 жовтня 
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2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображені у 

16 наукових працях, серед яких: вісім наукових статей в яких опубліковані 

основні наукові результати дисертації, сім статей, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації, одні науково-практичні рекомендації, які додатково 

відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

додатків, списку використаних джерел (184 найменувань на 19 сторінках) і 11 

додатків (на 24 сторінках). Робота ілюстрована 8 таблицями та 11 малюнками. 

Загальний обсяг роботи становить 263 сторінок з яких основний текст дисертації 

становить 192 сторінки. 
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Характеристика особистості здобувача. Оверченко Д.Г. у 2002 році закінчив 

Національний університет внутрішніх справ, здобувши вищу освіту за 

спеціальністю облік та аудит та правознавство. Після закінчення навчання в 

червні 2002 року був призначений на посаду оперуповноваженого ДСБЕЗ ОМУ 

УМВС України в Одеській області та до листопада 2015 року проходив службу в 

органах внутрішніх справ України. В листопаді 2015 року згідно з п. 9 розділу ХІ 
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