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Діяльність правоохоронних органів 
 

1. Аваков А. Арсен Аваков: ”Я президентові у вічі сказав: я не 

проти вас, але буду виступати проти фальсифікацій на виборах” / Арсен 

Аваков ; спілкувався Сергій Рахманін // Дзеркало тижня. — 2019. — 23 лют. 

– 1 берез. (№ 7). — С. 1, 3. Наведено інтерв’ю з міністром внутрішніх справ 

Арсеном Аваковим про передвиборчі схеми та політичні союзи. 

Проаналізовано передвиборчі кампанії Петра Порошенка та Юлії 

Тимошенко, зокрема технологію підкупу виборців. Зазначено, що принципова 

різниця між двома обговорюваними технологіями скуповування голосів 

(попри очевидну мерзенність обох схем) – у характері й масштабі. Чимала 

частина коштів, що виділила Юлія Тимошенко на передвиборчі потреби, 

”загубилася” дорогою до виборця. Що стосується чинної влади, то в неї 

завжди є сильна спокуса – прикупити значну кількість несвідомих громадян 

за гроші свідомих платників податків, тобто за бюджетні. Указано, що 

політик Арсен Аваков категорично заперечує союз між рідним йому 

”Народним фронтом” і Юлією Тимошенко, хоч багато хто стверджує, що 

негласний пакт між ними усе-таки укладено. Також наголошено, що міністр 

Аваков обіцяє нещадну боротьбу з передвиборним схематозом. Текст: 

https://dt.ua/interview/arsen-avakov-ya-prezidentovi-u-vichi-skazav-ya-ne-proti-

vas-ale-budu-vistupati-proti-falsifikaciy-na-viborah-303692_.html 

2. Бадрак В. Нагляд чи управління? / Валентин Бадрак, Петро 

Гаращук // День. — 2019. — 22-23 лют. (№ 33/34). — С. 4-5. Подано 

інформацію, що Верховна Рада України (ВРУ) планує розглянути питання 

створення та визначення повноважень нового парламентського комітету — 

https://dt.ua/interview/arsen-avakov-ya-prezidentovi-u-vichi-skazav-ya-ne-proti-vas-ale-budu-vistupati-proti-falsifikaciy-na-viborah-303692_.html
https://dt.ua/interview/arsen-avakov-ya-prezidentovi-u-vichi-skazav-ya-ne-proti-vas-ale-budu-vistupati-proti-falsifikaciy-na-viborah-303692_.html


із забезпечення контрольних функцій ВРУ за діяльністю державних органів 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних 

органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних 

органів з певними повноваженнями. Як зазначається, метою комітету є 

гарантування дотримання вимог Конституції України щодо забезпечення 

національної безпеки. Так, проект Закону про парламентський контроль за 

дотриманням положень законів у діяльності спеціальних служб та 

правоохоронних органів держави у січні ц. р. було зареєстровано у ВРУ. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-nota-bene/naglyad-chy-upravlinnya 

3. Бачинська К. Бандеро, вставай! / Катерина Бачинська 

// Україна молода. — 2019. — 20 лют. (№ 20). — С. 4. Йдеться про акцію під 

стінами Міністерства внутрішніх справ з вимогами зупинити свавілля 

правоохоронців. Активісти вимагали від керівництва МВС провести 

”реальну деполітизацію Нацполіції”, адже на думку організаторів заходу, 

така вимога має бути виконана, особливо напередодні виборів. Також 

вимагали заборонити використання балаклав, шапок-масок, які 

прикривають обличчя правоохоронців, посилити відповідальність силовиків 

та їхніх керівників за приховування або відсутність номера нагрудного знаку 

на шоломі. Поштовхом до вищезгаданих вимог стали події у центрі столиці 

9 лютого 2019 року під час мітингу кандидата у президенти Юлії 

Тимошенко. Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3424/188/130591/ 

4. Вак В. Аргентина – Ямайка – 5:0, або Про небезпеку 

гормональної дисфункції / Володимир Вак // Юрид. вісн. України. — 2019. 

— 1 – 7 берез. (№ 9). — С. 6. За словами автора статті, нинішня 

прокурорська спільнота навіть не приховує, що в їх пріоритеті – питання 

майбутнього виживання, тому й імітує професійну діяльність все більш 

неохоче. В силу цієї обставини останнім часом адвокатам стало реально 

легше вигравати справи. На думку автора, сьогоднішня українська 

прокуратура – це справжній технологічний вірус, аналогічний 

комп’ютерному, який здатен паралізувати всю правову систему країни. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-nota-bene/naglyad-chy-upravlinnya
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3424/188/130591/


5. Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали 

Загальнонац. юрид. форуму,  ([м. Сєвєродонецьк], 25 трав. 2018 р.) / Луган. 

держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Київ : Ваіте, 2018. — 311 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А791277 Зі змісту: Щодо формування 

Вищого антикорупційного суду / О. О. Сорока. – С. 150-154; 

Антикорупційний суд: сучасний стан та перспективи / В. Я. Конопельський. 

– С. 212-217. 

6. Дунина А. Силовики торгуют секретами и вещдоками / Алла 

Дунина // Вести (Всеукр. вып.). — 2019. — 22 февр. (№ 33). — С. 5. Подано 

інформацію про те, що співробітники правоохоронних органів продають 

інформацію банкам та колекторам із бази даних, заробляючи при цьому 

значні фінансові статки. 

7. Збірник рішень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів у дисциплінарному провадженні (за 2017 рік) : [рішення Вищ. 

ради правосуддя та Верхов. Суду] / [упоряд.: С. В. Подкопаєв, С. В. 

Гриненко]. — Харків : Право, 2018. — 943 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: В75575 Збірник містить рішення, прийняті Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів у дисциплінарних провадженнях 

стосовно прокурорів, а також рішення Вищої ради правосуддя та 

Верховного Суду за результатами оскаржень відповідних рішень Комісії. 

8. Капсамун І. Нічого не зрозуміли. I нічому не навчились? 

/ Іван Капсамун, Валентина Торба // День. — 2019. — 27 лют. (№ 36). — С. 5. 

Йдеться про звинувачення колишнього начальника Генштабу Збройних сил 

України (ЗСУ) (2012—2014) Володимира Заману в державній зраді та 

корупційному скандалі, пов’язаному з Ігорем Гладковським, сином першого 

заступника секретаря СНБО Олега Гладковського, якого звинувачують у 

поставці оборонним підприємствам України контрабандних російських 

деталей за завищеними в 2 – 4 рази цінами. На думку політолога Володимира 

Фесенка, це цілеспрямована атака, тому що не всі в спецслужбах 

підримують чинного Президента Петра Порошенка. Акцентовано увагу, що 



триває передвиборча боротьба вже всередині правоохоронних органів. 

Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ) — 

на боці Президента, Міністерство внутнішніх справ (МВС) — проти 

Президента. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/nichogo-ne-

zrozumily-i-nichomu-ne-navchylys 

9. Коваль М. М. Особливості розслідування катувань, вчинених 

співробітниками, що здійснюють правоохоронні функції / Марія Коваль. 

— Львів : Гельветика, 2018. — 177, [1] с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792247 Розглянуто актуальні проблеми розслідування 

катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції. У процесі 

дослідження визначено обставини, які впливають на методику розслідування 

таких катувань, класифіковано категорії осіб, які найчастіше стають 

жертвами катувань з боку поліцейських, виділено місця катувань, що 

вчиняються співробітниками Національної поліції. Запропоновано низку змін 

і доповнень до чинних нормативно-правових актів, спрямованих на 

підвищення ефективності процесу розслідування катувань, що вчиняються 

співробітниками Національної поліції. 

10. Козуб Т. Как СБУ и МВД воюют из-за ”сеток” / Тарас Козуб 

// Вести (Всеукр. вып.). — 2019. — 25 февр. (№ 34). — С. 4. Йдеться про 

розслідування правоохоронними органами на чолі з міністром внутрішніх 

справ Арсеном Аваковим можливих шахрайським схем щодо підкупу виборців 

командою чинного Президента України Петра Порошенка. В свою чергу 

Служба безпеки України почала проводити обшуки у співробітників 

Міністерства внутрішніх справ. На думку експертів, силові структури, 

орієнтовані на ключових кандидатів на пост Президента України, входять в 

період протистояння. 

11. Куцій М. С. Предметно-практичні обриси парадигми 

оперативно-розшукової діяльності на євроінтеграційному шляху 

національної спецслужби / М. С. Куцій // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар.  

ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2018. – Вип. 32. – С. 116-

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/nichogo-ne-zrozumily-i-nichomu-ne-navchylys
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/nichogo-ne-zrozumily-i-nichomu-ne-navchylys


121. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17425-32 Досліджено теоретичні, 

методологічні та практичні засади оперативно-розшукової діяльності 

Служби безпеки України як складника частини забезпечення безпеки людини, 

суспільства та держави. Сформульовано й обґрунтовано концептуально 

важливі для оперативно-розшукової теорії та практики забезпечення 

державної безпеки України поняття і висновки, які відмінні від прийнятих у 

теорії раніше. З позицій історичного та практичного підходу 

сформульовано розуміння оперативно-розшукової діяльності спецслужби як 

феномену юридичної діяльності, спрямованого на захист основ національної 

безпеки держави. З’ясовано, що оперативно-розшукова діяльність Служби 

безпеки України, відповідно до суб’єкт-об’єктних відносин 

трансформується в її різні організаційні форми. Текст: http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/29.pdf 

12. Леонов І. ”Тікайте до Домінікани” / Іван Леонов // Україна 

молода. — 2019. — 22 - 23 лют. (№ 21). — С. 4. Йдеться про можливу 

причетність керівника Нацполіції Херсонської області Артура Мерікова до 

вбивства правозахисниці Катерини Гандзюк. Інформацію оприлюднено у 

”Фейсбуці” ініціативною групою ”Хто замовив Катю Гандзюк?” 

Соратники вбитої Гандзюк зазначили, що саме Меріков попередив 

кримінального авторитета Олексія Левіна (Москала) про те, що за ним 

ведеться спостереження і йому краще виїхати. Активістів цікавить 

питання: ”Чи буде Меріков затриманий і чи побачимо ми його на лаві 

підсудних за покривання особливо тяжкого злочину?”. Зазначено,  що          

11 лютого 2019 року  голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру 

оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк,     

15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою з правом внесення застави в розмірі 2,5 млн. грн. Сплативши 

заставу, голова облради вже 18 лютого вийшов на роботу. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3425/180/130670/ 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/29.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/29.pdf
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3425/180/130670/


13. Лємєнов О. Як саме потрібно реформувати СБУ / Олександр 

Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2019. — 16 – 22 лют. (№ 6). — С. 2. Йдеться 

про те, що ключові норми і підходи до реформування Служби безпеки 

України довірили спеціалістам із ”главку” на Володимирській, однак той 

варіант Закону, який розробили в ”главку” СБУ, зовсім не поділяє позицій, 

відзначених західними партнерами й національними експертами. Західні 

експерти чітко зазначили, що наразі розслідування окремих правопорушень 

(корупція, контрабанда тощо) створюють корупційні ризики безпосередньо 

для самої Служби безпеки України. Зрештою, СБУ має відповідати 

найкращим практикам країн-членів ЄС та НАТО і згодом стати партнером, 

якому довіряють, в обміні секретною (розвідувальною) інформацією між 

європейськими та державами НАТО. Текст: https://dt.ua/internal/yak-same-

potribno-reformuvati-sbu-302971_.html 

14. Луценко Ю. Генеральный прокурор Украины Юрий 

Луценко: ”Мне объяснили: ”Все очень временно, а пуля – она 

маленькая, но на выходе череп сносит” / Юрий Луценко // Бульвар 

Гордона. — 2019. — №9 (февр.). — С. 6-7, 14. Подано матеріали бесіди з 

Генеральним прокурором України Юрієм Луценком в авторській програмі 

журналіста Дмитра Гордона на телеканалі ”112 Україна”. Політик 

розповів про радянське дитинство, вплив батька-комуніста, який обіймав 

високі партійні посади і багато в чому посприяв політичній кар’єрі сина, про 

те, як змінювалися його погляди після перебудови, про шляхи в політику … 

15. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний 

виміри”,  [м. Суми], 25 – 26 квіт. 2018 р. : [тези доп. : у 2 ч.] / М-во освіти і 

науки України, Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; [редкол.: М. П. Курило (голова) 

та ін.]. — Суми : Гельветика, 2018. — Ч. 2.  — 279 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791838-2  Зі змісту: Використання можливостей НЦБ 

Інтерполу в Україні під час розслідування ухилень від сплати податків 

транснаціонального характеру / О. В. В’язовченко. – С. 24-27; Реформування 

https://dt.ua/internal/yak-same-potribno-reformuvati-sbu-302971_.html
https://dt.ua/internal/yak-same-potribno-reformuvati-sbu-302971_.html


функцій прокуратури України у забезпеченні законності / Р. В. Карпенко, К. 

О. Очеретян. – С. 45-49; Організація розслідування катувань, що 

вчиняються співробітниками Національної поліції / М. М. Коваль. – С. 56-59; 

Сучасні проблеми діяльності прокуратури поза межами кримінальної 

юстиції / Т. Є. Мироненко. – С. 87-90; Організація і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням як самостійна конституційна 

функція прокурора / О. В. Москаленко. – С. 94-96; МВС України як 

стрижневий елемент системи публічного адміністрування у сфері 

внутрішніх справ / О. С. Проневич. – С. 96-100; Деякі питання 

прокурорського нагляду за поліцейським розслідуванням політичних злочинів 

у Російській імперії  / В. П. Горбачов. – С. 217-221; Протидія міліції УСРР 

бандитизму в другій половині 1920-х рр. / В. А. Греченко. – С. 221-224. 

16. Менделєєв Д. Мародери країни відрубаних рук … / Дмитро 

Менделєєв // Дзеркало тижня. — 2019. — 2 – 6 берез. (№ 8). — С. 1, 2. 

Йдеться про розслідування журналістів щодо розкрадання в оборонній 

сфері, яке не має ані найменшого стосунку до передвиборчих технологій. 

Зазначено, що це одна з наймасштабніших злочинних схем розкрадань за всю 

історію оборонно-промислового комплексу України, яка охоплює територію 

практично всіх регіонів країни. Наголошено, що годинниковий механізм 

корупційного скандалу запустив сам Петро Порошенко ще на початку 

вересня 2014 року, коли за результатами наради Президента з керівниками 

силового блоку народилося секретне протокольне рішення, одним із пунктів 

якого було доручення генеральному прокурору притягнути до 

відповідальності не організаторів корупційної схеми, а журналістів, які 

розкрили схему. Указано, що основне завдання правоохоронних органів – 

установити натхненників, організаторів і виконавців усіх рівнів, визначити 

ступінь втягнутості в ці схеми посадових осіб органів державної та 

виконавчої влади, а також обсяги шкоди, завданої обороноздатності, 

боєготовності та безпеці країни. Текст: https://dt.ua/internal/maroderi-krayini-

vidrubanih-ruk-304377_.html 

https://dt.ua/internal/maroderi-krayini-vidrubanih-ruk-304377_.html
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17. Миколайчук Н. Правоохоронці переймають канадський 

досвід / Надія Миколайчук // Голос України. — 2019. — 20 лют. (№ 34). — 

С. 6. Подано інформацію, що Національна поліція спільно з Канадською 

поліцейською місією запланували провести впродовж 2019 року різнопланові 

курси. Розроблено п’ять навчальних кейсів для різних категорій слухачів. 

Зазначено, що впродовж тижня шістнадцять правоохоронців 

Тернопільщини опановували ”Курс лідерства молодшого керівного складу 

груп реагування патрульної поліції”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/313931 

18. Миколюк О. Коли нульова толерантність – необхідна / Оксана 

Миколюк // День. — 2019. — 22 - 23 лют. (№ 33/34). — С. 19. Подано 

матеріали розмови з помічником голови Національної поліції України 

Андрієм Ткачовим. Основна тема бесіди – створення в Україні проекту 

”Свідоме батьківство”, щоб пропагувати сімейні цінності та запобігти 

домашньому насиллю в родинах. Зазначено, що в Україні запрацює                

45 мобільних поліцейських груп для виїзду за викликом щодо скоєння 

домашнього насилля. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/koly-

nulova-tolerantnist-neobhidna 

19. Міщенко Т. Піраміди з РФ-підвалинами: обшуки СБУ як 

протидія спробам РФ втрутитись у нашi вибори / Тетяна Міщенко 

// Україна молода. — 2019. — 22 - 23 лют. (№ 21). — С. 4. Йдеться про 

проведення правоохоронцями у різних регіонах України понад 30 обшуків для 

недопущення створення так званих виборчих пірамід. Про це заявив 

заступник глави СБУ Віктор Кононенко. На брифінгу в Києві 21 лютого він 

повідомив, що обшуки проводять співробітники СБУ та Державного бюро 

розслідувань у рамках кримінального провадження для недопущення 

створення виборчих пірамід. За словами Віктора Кононенка, підставою 

стала інформація про створення злочинної організації за участю і з 

провідною роллю громадян Росії та України, які співпрацюють iз 

російськими спецслужбами. На підставі цього слідство припускає, що 

http://www.golos.com.ua/article/313931
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/koly-nulova-tolerantnist-neobhidna
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загалом в Україні в піраміду могли бути залучені понад 680 тисяч осіб. 

Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3425/180/130668/ 

20. ”Наварила куш” на бліндажах // Юрид. вісн. України. — 2019. 

— 1 – 7 берез. (№ 9). — С. 8. Зазначено, що екс-начальницю управління 

капітального будівництва однієї з Обласних державних адміністрацій в 

західному регіоні підозрюють у причетності до розкрадання 2 млн грн, 

виділених на облаштування бліндажів у зоні ООС. За версією слідства, 

обвинувачена внесла зміни до проектно-кошторисної документації зі 

зведення опорних пунктів (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в 

Донецькій області, в результаті чого підрядники збудували взводні опорні 

пункти з матеріалів, які непридатні для цього типу споруд із військової 

точки зору. 

21. Нагорная А. В ГПУ объяснили контрабанду / Алевтина 

Нагорная // Сегодня. — 2019. — 28 февр. (№ 39). — С. 2. Йдеться про 

брифінг, проведений Генпрокурором України Юрієм Луценком, на якому 

політик прокоментував скандал навколо чиновників ”Укроборонпрому”, який 

став результатом журналістського розслідування. З нього стало відомо, що 

ряд постачальників, які мають зв’язки в найвищих провладних колах, нібито 

продавали армії контрабандні запчастини та ще й за завищеними цінами. 

Президент України Петро Порошенко призупинив повноваження одного з 

фігурантів розслідування – першого заступника секретаря РНБО Олега 

Гладковського і звернувся до правоохоронців з проханням перевірити 

інформацію журналістів щодо розкрадань посадовими особами державного 

концерну ”Укроборонпром”. 

22. Нєнов Д. Детективна історія. Що пропонує проект закону про 

приватну розшукову діяльність / Денис Нєнов // Дзеркало тижня. — 2019. 

— 2 – 6 берез. (№ 8). — С. 7. Проаналізовано основні положення проекту 

Закону ”Про приватну детективну (розшукову) діяльність” (№ 10024). 

Зазначено, що це чергова спроба врегулювати діяльність приватних 

детективів в Україні. У грудні 2018-го схожий проект закону (№ 3726) було 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3425/180/130668/


відхилено після вето президента, накладеного у зв’язку з його 

невідповідністю низці законодавчих актів, зокрема нормам Кримінального 

процесуального кодексу. Текст: https://dt.ua/macrolevel/detektivna-istoriya-

304359_.html 

23. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : 

у 2 ч. / за ред. Л. М. Москвич. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : 

Право, 2018. – Ч. 2 : Основи правоохоронної та правозахисної діяльності 

/ [Т. Б. Вільчик та ін.]. — 2018. — 368 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791200-2 Зазначено, що Верховна Рада України 02.06.2016 р. 

прийняла Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)», який набув чинності 30.09.2016 р. Цей акт вніс суттєві зміни в 

систему органів правосуддя, які враховані авторами навчального посібника. 

Друга частина навчального посібника з організації судових та 

правоохоронних органів присвячена організаційним основам системи органів 

правоохорони та правозахисту. 

24. Пирогова М. ”Фейковым” кандидатам – бан!: полиция 

насчитала 1584 заявки по нарушениям процесса / Мария Пирогова 

// Сегодня. — 2019. — 21 февр. (№ 34). — С. 21. Йдеться про наміри поліції 

забезпечити правопорядок в онлайн-просторі під час виборів. МВС закликало 

кандидатів в президенти верифікувати свої акаунти в соцмережах – там 

побоюються напливу помилкових профілів претендентів і недобросовісної 

агітації. Всього ж з початку виборчої кампанії поліція відкрила 69 

кримінальних справ, 37 з них стосуються недотримання виборчого 

законодавства, а ще 32 пов’язані з порушеннями проведення кампанії. 

25. Поптанич Ю. Адміністративно-правові аспекти регулювання 

діяльності підрозділів Національної поліції України, що здійснюють 

запобігання правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки 

/ Юрій Поптанич // Підприємництво, госп-во і право.  – 2018. – № 8. —         

С. 101-105. Присвячено висвітленню нормативного регулювання діяльності 

підрозділів Національної поліції України, що здійснюють запобігання 

https://dt.ua/macrolevel/detektivna-istoriya-304359_.html
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правопорушенням у фінансовій сфері, їх адміністративно-правових аспектів 

та шляхів вдосконалення. Текст: http://www.pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/8/20.pdf 

26. Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції 

в Україні та світі : Перші юрид. читання : матеріали Всеукр. дистанц. конф., 

присвяч. 20-річчю створення екон.-прав. ф-ту, 27 квіт. 2018, м. Одеса / М-во 

освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т ; 

[уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред. Л. О. Корчевної, І. А. 

Дришлюка]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 211 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А791827 Зі змісту: Громадський контроль за діяльністю 

Національної поліції: законодавче регулювання та практика / М. В. 

Старовойтова. – С. 90-94. 

27. Працівник ДФС на Львівщині займався контрабандою 

// Юрид. вісн. України. — 2019. — 1 – 7 берез. (№ 9). — С. 8. Подано 

інформацію, що співробітники Служби безпеки України блокували 

масштабну контрабанду до Європейського союзу сильнодійних лікарських 

засобів, заборонених до вільного обігу в Україні та за її межами. Як 

повідомили в прес-центрі СБУ, організував нелегальний бізнес співробітник 

Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області. 

Зазначено, що для продажу препаратів було створено ряд інтернет-сайтів. 

28. Профілактика булінгу // Освіта України. — 2019. — 25 лют. 

(№ 8). — С. 3. Йдеться про те, що в Полтавському обласному центрі 

естетичного виховання учнівської молоді провели тиждень профілактики 

булінгу, під час якого обговорювали важливі й актуальні питання, а також 

відбулися зустрічі вихованців і їхніх батьків зі спеціалістами Головного 

територіального управління юстиції та головного управління Національної 

поліції у Полтавській області. Фахівці провели бесіди, під час яких розповіли, 

що таке булінг, основні види його проявів, продемонстрували відеоролики про 

стратегії подолання цього явища. Окремо було організовано зустріч 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/20.pdf
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батьківського активу з начальником відділу ювенальної превенції Головного 

управління Національної поліції у Полтавській області Іриною Карюк. 

29. Пядишев В. Г. Актуальні проблеми міжнародно-правового 

забезпечення діяльності поліції ООН у складі міжнародних операцій з 

підтримання миру і безпеки / Володимир Георгійович Пядишев ; за ред.   

М. О. Баймуратова ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. 

справ. — Одеса : Фенікс, 2018. — 455 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792010 Присвячено питанням удосконалення міжнародно-

правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з 

підтримання миру і безпеки. Встановлено необхідні умови успішної боротьби 

поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом 

на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти 

місцевого населення та біженців з боку міжнародних суб’єктів, покликаних 

сприяти відновленню миру у постконфліктній державі. 

30. Революція гідності й через п’ять років триває // Уряд. кур’єр. 

— 2019. — 20 лют. (№ 34). — С. 1, 2. Подано матеріали круглого столу ”Від 

Майдану-січі — до Майдану-реформ: чи стала Революція гідності рушієм 

розвитку громадянського суспільства?”, який 19 лютого провів Фонд 

”Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом з іншими партнерами 

в Українському кризовому медіа-центрі. Зазначено, що захід проведено з 

нагоди п’ятої річниці кульмінаційного моменту Революції гідності — одного 

із найтрагічніших і поворотних моментів сучасної української історії: 

”кілька лютневих днів назавжди змінили наше суспільство. … наступна 

анексія Криму і початок російсько-української війни на Донбасі … 

підтвердили: свободу потрібно захистити”. Учасники заходу 

проаналізували, як змінилася активність громадян. Згідно із 

загальнонаціональним дослідженням, проведеним ”Демократичними 

ініціативами” спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, лише 

8—10 відсотків українців вважають себе залученими до активної 

громадської діяльності, причому цей відсоток стабільний протягом п’яти 



років. За результатом опитування щодо резонансних нападів і вбивств 

громадських активістів, що сталися протягом 2018 року, більшість 

українців покладає відповідальність на керівництво держави і правоохоронні 

органи, які не спромоглися захистити активістів (31 %) та корупціонерів, 

проти чиїх злочинів у своїх містах боролися активісти (25 %). Зазначено, що 

начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління 

Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк докладно розповів про хід 

розслідування справ щодо злочинів, вчинених під час Революції гідності. Так, 

на сьогодні 4100 з понад 4700 злочинів у справах Майдану розслідує 

Управління спецрозслідувань ГСУ ГПУ. Загалом про підозру повідомлено 442 

особам. Стосовно 288 осіб обвинувальні акти спрямовано до суду, з яких є 

лише 52 судові рішення. Наголошено, що близькі загиблих учасників Революції 

гідності, адвокати та громадські активісти на брифінгу заявили, що за 

майже п’ять років не бачать зацікавленості влади у розслідуванні 

майданівських справ, а останнім часом, на їхню думку, таким 

розслідуванням ще й перешкоджають. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/revolyuciya-gidnosti-j-cherez-pyat-rokiv-trivaye/ 

31. Рекомендації для вивчення порядку розгляду звернень і 

запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України 

/ [В. В. Ярчак, О. М. Осадца, Є. А. Безкровний, Н. О. Яценко] ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2018. — 39 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792073 Висвітлено організаційно-правові аспекти розгляду 

звернень в органах прокуратури. Зосереджено увагу на порядку та строках 

вирішення звернень і запитів, у тому числі звернень з питань досудового 

розслідування, а також на організації особистого прийому громадян. З 

метою недопущення порушень під час розгляду звернень узагальнено 

найбільш типові порушення, які відображені у матеріалах за результатами 

здійснених перевірок та надання практичної допомоги. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/revolyuciya-gidnosti-j-cherez-pyat-rokiv-trivaye/


32. Рижков В. ОТГ охоронятимуть поліцейські офіцери / Вадим 

Рижков // День. — 2019. — 27 лют. (№ 36). — С. 2. Подано інформацію, що 

на Дніпропетровщині почав працювати пілотний проект ”Поліцейський 

офіцер громади”. До навчання приступили перші 40 правоохоронців, які 

займатимуться захистом і безпекою мешканців об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) області. Зазначено, що практичний курс вони проходять 

упродовж 2,5 місяця. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/otg-

ohoronyatymut-policeyski-oficery 

33. Руденко И. Бить – не значит воспитывать / Ирина Руденко 

// КП в Украине. — 2019. — 20 февр. (№ 27). — С. 9. Йдеться про вступ в 

дію Закону України № 5294 ”Про запобігання та протидію домашньому 

насильству”прийнятий Верховною Радою України. Закон покликаний 

вплинути на нинішній стан справ і дитячу незахищеність. У ньому враховані 

права дітей. Наведено дані Національної поліції України про 

правопорушення, пов’язані з домашнім насильством. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/20/ 

34. Рыбянцев В. ”Информация могла быть получена в рамках 

уголовных производств, открытых в 2015 – 2016 годах” / Валерий 

Рыбянцев // Факты и коммент. — 2019. — 28 февр. – 6 марта (№ 8). — С. 10. 

Проінформовано, що у розпал виборчої кампанії журналісти проекту ”Наші 

гроші з Денисом Бігусом” оприлюднили матеріали розслідування, в якому 

йдеться про масштабні схеми розкрадання у вітчизняному оборонному 

відомстві. Вказано, що до махінацій можуть бути причетні 

високопосадовці, зокрема, перший заступник секретаря РНБО Олег 

Гладковський, його син Ігор, гендиректор ”Укроборонпрому” Павло Букін, а 

також керівники заводів оборонного відомства. Повідомлено, що Олег 

Гладковський виступив із заявою, а також попросив припинити його 

повноваження як першого замсекретаря РНБО на час розслідування. 

Зазначено, що Президент України Петро Порошенко підтримав 

відсторонення О. Гладковського від роботи. Правоохоронні органи вже 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/otg-ohoronyatymut-policeyski-oficery
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/otg-ohoronyatymut-policeyski-oficery
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/20/


декілька років перевіряють окремі епізоди, де фігурує О. Гладковський. 

Подано коментарі щодо ситуації представників ”Укроборонпрому”, а 

також спікера виборчого штабу Петра Порошенка Олега Медведєва, з яким 

пов’язують Олега Гладковського. 

35. Столичні копи вчилися охороняти масові заходи ”по-

скандинавськи” // Юрид. вісн. України. — 2019. — 8 – 14 лют. (№ 6). — 

С. 8. Зазначено, що столичні спецпризначенці пройшли курс 

короткострокового підвищення кваліфікації із забезпечення публічної 

безпеки та порядку відповідно до скандинавської моделі, концепція якої 

зосереджена на превентивній комунікації. У навчаннях взяли участь 32 

працівники полку поліції особливого призначення № 2 – ті поліцейські, які 

безпосередньо залучаються до забезпечення правопорядку під час масових 

заходів. 

36. Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної 

поліції : навч. посіб. / [О. І. Тьорло та ін.] ; Одес. держ. ун-т внутр. справ, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса ; Львів : ЛьвДУВС, 2018 (ОДУВС). 

— 478 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А791998 Вміщено ґрунтовну 

інформацію з тактико-спеціальної підготовки за оновленою тематикою. 

Викладено матеріал, який повністю відповідає нормативній базі 

Національної поліції України, що дає змогу використовувати його у 

навчальному процесі закладів вищої освіти МВС Україні та в системі 

службової підготовки підрозділів поліції. 

37. Тарасенко В. Є. Правові засади діяльності кримінальної 

поліції в інтересах кримінального судочинства / Владислав Єгорович 

Тарасенко, Р. В. Тарасенко ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т 

внутр. справ. — Одеса : ОДУВС, 2018. — 239 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А792003 Розглянуто загальні положення та сучасний стан 

правових засад діяльності кримінальної поліції в інтересах кримінального 

судочинства, їхню історичну ретроспективу. Викладено питання правового 

регулювання окремих напрямів діяльності кримінальної поліції, зокрема, 



негласної роботи, оперативного супроводження кримінальних проваджень, 

використання кримінальною поліцією автоматизованих інформаційних 

систем. Виокремлено шляхи удосконалення правових засад діяльності 

кримінальної поліції та доведено необхідність внесення змін та доповнень до 

чинного кримінального процесуального і оперативно-розшукового 

законодавства. 

38. Уряд закликає правоохоронців до превентивних дій // Уряд. 

кур’єр. — 2019. — 27 лют. (№ 39). — С. 3. Подано фрагменти виступу 

Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана під час засідання 

Координаційної ради з безпеки дорожнього руху. Прем’єр зазначив, що 

ключове завдання всіх правоохоронних органів і органів місцевої влади — 

підтримка безпеки руху, зниження смертності в ДТП й недопущення 

порушень і навів таку статистику: системний підхід і активне інвестування 

в питання безпеки руху, реалізація програми ”500—500—1000” з будівництва 

острівців безпеки та безпечних переходів, зміна державних будівельних норм 

у бік неухильного дотримання вимог безпеки руху дали позитивний 

результат. Торік загальна кількість ДТП скоротилася майже на 8 %, із них з 

потерпілими — на понад 10 %. Голова уряду підкреслив, що водночас 

показники смертності та каліцтва на дорогах залишаються досить 

високими. Торік загинуло 3350 людей. Основною причиною став саме 

людський чинник.  Володимир Гройсман назвав таку ситуацію 

”неоголошеною війною” і поставив завдання зменшити смертність, 

принаймні на третину, вже в 2020 році. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-zaklikaye-pravoohoronciv-do-preventivnih-

dij/ 

39. Цалик С. Вечерний патруль / Святослав Цалик // Фокус. — 

2019. — № 6 (8 февр.). — С. 50-53. З огляду на створення у 2018 році в 

Україні Національних дружин, висвітлено історію появи та діяльність їх 

радянського аналогу. Зазначено, що півтора століття тому населення 

добровільно допомогало поліції підтримувати порядок на вулицях. У період 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-zaklikaye-pravoohoronciv-do-preventivnih-dij/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-zaklikaye-pravoohoronciv-do-preventivnih-dij/


пізднього соціалізму патрулювання зробили добровільно-примусовим. У 1984 

році в СРСР нараховувалося 13 млн. дружинників. Розглянуто, які методи 

застосовувалися партійними органами (Компартією, комсомолом) для 

заохочення радянських людей бути дружинниками та які переваги надавала 

громадянам участь у загонах Добровільних народних дружин (ДНР). Текст: 

https://focus.ua/archivist/420154-vechernij-patrul.html 

40. Чепурко В. МВД против ГПУ / Валерия Чепурко // КП в 

Украине. — 2019. — 26 февр. (№ 30). — С. 2. Йдеться про протистояння 

представників силових відомств в передвиборчий період. Політики розкололи 

силовий блок на два табори. Вперше в історії українських виборів МВС і ГПУ 

разом з СБУ встали по різні боки. Висвітлено точку зору політолога Олексія 

Якубіна, який зазначив, що ”збільшуються можливості для чесних виборів. 

Раніше весь силовий блок був на боці кандидата від влади. Поліцейські 

охороняли виборчі дільниці і покривали все, що там відбувалося. Тепер є 

надія, що вони будуть стежити, а не покривати. Багато схем з обох сторін 

буде важче здійснити”. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/26/ 

41. 14 Міжнародний конгрес ”Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика”, 13 - 15 верес., 2018, Одеса : 

[матеріали   XIV міжнар. конгресу : у 2 т.]. — Одеса : Гельветика, 2018. —[Т. 

1]. — 459 с. – Дані тит. арк. та обкл. парал. англ., укр., лит. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А791283-1 Зі змісту: Психологічні аспекти 

взаємодії слідчих та співробітників оперативних підрозділів в процесі 

розслідування злочинів / О. Василова-Карвацька. – С. 258-268; Використання 

знань психології в розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами 

/ М. Костенко. – С. 426-437.        

42. 14 Міжнародний конгрес ”Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика”, 13 - 15 верес., 2018, Одеса : 

[матеріали   XIV міжнар. конгресу : у 2 т.]. — Одеса : Гельветика, 2018. —– 

[Т. 2]. — 542 с. – Дані тит. арк. та обкл. парал. англ., укр., лит. - Шифр 

https://focus.ua/archivist/420154-vechernij-patrul.html
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/february/26/


зберігання в Бібліотеці: А791283-2 Зі змісту: Аерокосмічна зйомка у 

криміналістичній дидактиці та діяльності органів правопорядку / В. Білоус. 

– С. 480-501; Тактика роботи зі слідчим / Д. Пономаренко. –  С. 520-525. 
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