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1. Антипенко І. Нападники на Гандзюк сядуть за грати / Іван 

Антипенко // День. — 2019. — 5 черв. (№ 97). — С. 4. Подано інформацію, 

що у Покровському районному суді Дніпропетровської області відбулося 

засідання у справі обвинувачених у нападі на херсонську активістку 

Катерину Гандзюк. Зазначено, що остаточне рішення суду буде оголошено  

6 червня цього року. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/napadnyky-

na-gandzyuk-syadut-za-graty 

2. Антипенко І. Щоб уникнути тиску на суд / Іван Антипенко 

// День. — 2019. — 22 трав. (№ 87). — С. 2. Подано інформацію, що суд над 

підозрюваними в замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк може 

відбутися в Покровському районному суді Дніпра. Як відомо, організатором 

замаху на Катерину Гандзюк слідство вважає голову Херсонської обласної 

ради Владислава Мангера, який, використовуючи свою посаду і зв’язки в 

органах влади, ймовірно, може вплинути на суд під час винесення вироку 

підозрюваним у нападі, а також вплинути на інших підозрюваних й імовірних 

співучасників. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/shchob-

unyknuty-tysku-na-sud 

3. Арушанян К. Реалізація прокурором повноважень у 

кримінальних провадженнях за фактами домашнього насильства 

/ Кристина Арушанян // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2019. –       

№ 4/2. — С. 58-69. Досліджено особливості реалізації прокурором 

повноважень у кримінальних провадженнях за фактами домашнього 

насильства. 
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4. Барко В. І. Шляхи покращання професійної психологічної 

підготовки поліцейських національної поліції України / В. І. Барко, В. П. 

Остапович, В. В. Барко // Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісн. 

/ НАПН України, Укр. НДІ естет. освіти. – Херсон, 2018. –Вип. 9. – С. 4-7. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17696-9 Присвячено розгляду питань 

вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських 

Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний 

досвід організації і проведення психологічної підготовки поліцейських, 

результатом якої має бути високий рівень мотивації професійної діяльності 

поліцейських, формування здатності успішно протистояти стресовим 

чинникам, конфліктам та іншим факторам ризику, розвиток професійно 

важливих індивідуально-психологічних якостей. 

5. Бова А. В’язні влаштували бунт у колонії / Анна Бова // Газета 

по-українськи. — 2019. — 31 трав. (№ 41). — С. 12. Зазначено, що у 

Південній виправній колонії № 51 в Одесі стався заколот 27 травня 2019 

року. В’язні влаштували пожежу і взяли в заручники охоронців і 

медпрацівників. Указано, що сутичка виникла під час етапування шістьох 

засуджених до іншого виправного закладу. За словами священика Дмитра 

Краснобаєва, колонія розташована майже в центрі міста. Земля коштує 

чималих грошей, і є охочі її отримати. Тому конфлікт могли спровокувати 

штучно. Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_vyazni-vlashtuvali-

bunt-u-koloniyi/905939 

6. Брус І. Роль прокуратури у запобіганні та протидії 

домашньому насильству / Ірина Брус // Вісн. Нац. акад. прокуратури 

України. – 2019. – № 4/2. — С. 32-. Розглянуто визначення ролі прокуратури 

в запобіганні та протидії домашньому насильству, що передбачає аналіз 

змісту її обов’язків і повноважень на цьому напрямі діяльності. Також 

розглянуто питання про заходи запобігання та протидії домашньому 

насильству суб’єктів вказаної діяльності. 
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7. Вместо участковых нацполиция вводит полицейских 

офицеров общин // Факты и коммент. — 2019. — 30 мая – 5 июня (№ 20). — 

С. 2. Повідомлено про презентацію Міністром внутрішніх справ Арсеном 

Аваковим нового проекту, що впроваджується у Національній поліції. Суть 

проекту полягає в заміні дільничих в об’єднаних територіальних громадах 

(ОТГ) на поліцейських офіцерів ОТГ. Проект охоплюватиме більш ніж        

29 000 населених пунктів. Планується, що до кінця 2020 року інститут 

поліцейських офіцерів ОТГ запрацює на всій території України. Зазначено, 

що проект реалізовуватиметься у два етапи: до кінця 2019-го налагодять 

роботу в 802 ОТГ, а у 2020-му – на території всієї країни. Міністр 

наголосив, що перші 34 поліцейських офіцери громад, які пройшли навчання, 

розпочнуть службу в 22-х ОТГ Дніпропетровщини. 

8. Двох осіб затримано за вимагання хабара у чиновника 

// Юрид. вісн. України. — 2019. — 31 трав. – 6 черв. (№ 22). — С. 8. 

Зазначено, що правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у шантажі 

та вимаганні 100 тисяч доларів за нерозголошення інформації 

компроментуючого характеру про чиновника. Про це повідомляє прес-

служба Національної поліції. Як уточнюють ”Українські новини”, гроші 

вимагали від виконувача обов’язків держсекретаря Міністерства екології і 

природних ресурсів. Оперативноки встановили, що до злочинних дій причетні 

двоє людей – 41- і 45-річний жителі Львова. Підозрювані їздили на 

автомобілі еліт-класу і представлялися співробітниками спеціалізованих 

правоохоронних органів. 

9. Детективи НАБУ провели обшуки у Нацгвардії // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 17 – 23. трав. (№ 20). — С. 5. Зазначено, що детективи 

Національного антикорупційного бюро провели обшуки за місцем роботи та 

проживання окремих службових осіб Національної гвардії, а також у низці 

приватних компаній. У бюро наголошують, що слідча дія санкціонована і 

проводиться у ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в 



результаті якої Головне управління Нацгвардії України, за версією слідства, 

втратило активи на 81,64 млн гривень. 

10. Дранник А. Что не так с копами / Антон Дранник // Вести 

(Всеукр. вып.). — 2019. — 5 июня (№ 95). — С. 6. Подано інформацію, що 

працівники поліції останнім часом все частіше потрапляють в різні 

неоднозначні ситуації. На думку експертів, причина цьому – 

непрофесіоналізм та безкарність поліцейських. 

11. Зорянська М. Відеофіксація, штрафи та техогляд: на водіїв 

чекають нововведення / Марічка Зорянська // Слобід. край. — 2019. —        

9 трав. (№ 37). — С. 6, 11. Йдеться про зміни, ухвалені Кабінетом Міністрів, 

що стосуються запровадження в Україні відеофіксації практичної частини 

іспиту для водіїв. Відтепер, окрім складання теоретичного іспиту в 

сервісних центрах МВС, дії кандидата у водії фіксуватимуть і на 

практичній частині, просто в автомобілях, де учні підтверджують свої 

навички водіння. Подано коментарі начальника Головного сервісного центру 

МВС України Владислава Криклія. Також повідомлено про початок 

обговорення в Україні закону, який передбачає повернення техогляду для 

приватних автівок. Зазначено, що для поліпшення ситуації з безпекою руху 

на вітчизняних дорогах Міністерство інфраструктури України підготувало 

та 6 травня опублікувало проект закону ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних 

транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між 

Україною, з одного боку та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншого.  

Проект розміщено на офіційному сайті відомства. Розглянуто ключові 

норми оприлюдненого для обговорення законопроекту. Текст: 

http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/suspilstvo/videofiksaciya-shtrafi-ta-

texoglyad-na-vodiyiv-chekayut-novovvedennya.html 

12. Капсамун І. ”Потрібне об’єктивне розслідування” / Іван 

Капсамун // День. — 2019. — 5 черв. (№ 97). — С. 5. У контексті вбивства 
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дитини в місті Переяслав-Хмельницький патрульними поліцейськими 

розглянуто ситуацію щодо справедливого розслідування цієї справи та 

понесення покарання всіх причетних до цього. Акцентовано увагу на 

особистій відповідальності за дії працівників поліції міністра внутрішніх 

справ України Арсена Авакова. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/potribne-obyektyvne-rozsliduvannya 

13. Клименко І. В. Психологічні засади професійної підготовки 

поліцейських / І. В. Клименко. — Харків : Фоліо, 2018. — 423 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А797046 На основі комплексного дослідження 

психолого-правових передумов формування професійних компетенцій 

майбутніх правоохоронців висвітлено питання психологічних детермінант їх 

професійної підготовки та репрезентовано цілісну концепцію системи 

психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських, а саме: 

принципи проектування такої системи, аналіз її складових, умови успішності 

функціонування, бажані результати та критерії їх оцінки тощо. Викладено 

напрями й форми діяльності служби психологічного забезпечення 

професійної підготовки поліцейських. Розглянуто теоретико-методологічні 

засади психологічного супроводу поліцейських на різних етапах їх 

професійної  підготовки та професійного становлення. 

14. Козуб Т. ”Пора, Арсен, пора”: кто / Тарас Козуб // Вести 

(Всеукр. вып.). — 2019. — 5 июня (№ 95). — С. 5. У контексті скоєння 

працівниками поліції вбивства дитини розглянуто ситуацію стосовно 

відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. 

15. Краснобрижий І. В. Вірогідний уніфікований алгоритм 

проведення кримінального аналізу працівниками Національної поліції, 

який повинен покращити ефективність боротьби зі злочинними 

проявами / І. В. Краснобрижий // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. 

справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. –  № 3(96). – С. 72-74. - Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп15200-3(96) Розглянуто питання побудови найбільш 

оптимального алгоритму кримінального аналізу співробітниками 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/potribne-obyektyvne-rozsliduvannya


Національної поліції, який повинен покращити ефективність боротьби зі 

злочинними проявами. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

16. Курінний Є. В. Становлення поліції України як складова 

реалізації інституціональних адміністративно-правових потреб / Є. В. 

Курінний // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – 

Дніпро, 2018. – № 3(96). – С. 61-67. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15200-3(96) Розглянуто актуальну проблему – становлення поліції 

України у контексті реалізації інституціональних адміністративно-

правових потреб. Проаналізовано існуючі недоліки законодавства, що 

регламентує роботу поліцейських підрозділів. Запропоновано власний 

оригінальний підхід до змісту стадій реформування поліції, а також 

обґрунтовано головні соціальні умови успішності цього процесу. Текст: 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

17. Лебедь Н. Свободная касса / Наталия Лебедь // Фокус. — 2019. 

— № 20 (17 мая). — С. 26-27. Висвітлено ситуацію навколо довготривалого 

конфлікту між народним депутатом України Сергієм Лещенком і 

Генеральним прокурором України Юрієм Луценком. Зазначено, що вони, 

зокрема, звинувачують один одного у зриві розслідування справи про ”чорну 

касу” Януковича і Партії регіонів. Указано, що хоча обвинувачення з боку 

Луценка звучали давно, тільки нещодавно Генпрокурор оформив їх у вигляді 

відповідного документа: депутату Лещенку мають вручити підозру про 

розголошення даних слідства. У Генеральній прокуратурі також вважають, 

що оприлюднивши приховані факти про діяльність Манафорта, Сергій 

Лещенко наніс удар по Дональду Трампу, свідомо намагаючись ”утопити” 

конкурента Хіларі Клінтон, і це було втручанням у виборчу кампанію США. 

Текст: https://focus.ua/archive-2019/429951-fokus-20-623.html 

18. Лукашенко А. А. Технологічні аспекти професійної 

підготовки майбутніх поліцейських у закладах вищої освіти МВС 

України / А. А. Лукашенко // Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісн. 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf
https://focus.ua/archive-2019/429951-fokus-20-623.html


/ НАПН України, Укр. НДІ естет. освіти. – Херсон, 2018. –Вип. 9. – С. 16-20. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17696-9 Розкрито технологічні аспекти 

професійної підготовки майбутніх поліцейських у закладах вищої освіти 

МВС України. Проаналізовано поняття ”новації” та ”інновації” у 

педагогічних технологіях, інноваційні технології у навчанні у вищій школі за 

останні шість років та їх різновиди у практиці навчання поліцейських. Увагу 

приділено структурі та концептуальній основі, науковим розвідкам у 

використанні інформаційних технологій навчання, модульних та 

дистанційних, їх теоретичному змісту та дистанційній освіті.  

19. Матієнко Т. В. Психологічні особливості професійної 

діяльності працівників поліції / Т. В. Матієнко // Теорія і методика 

виховання : наук.-пед. вісн. / НАПН України, Укр. НДІ естет. освіти. – 

Херсон, 2018. –Вип. 9. – С. 23-26. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17696-9 Розглянуто психологічні особливості діяльності правоохоронця, 

виявлено її специфічні особливості. Розкрито її структуру, визначено 

систему особистісних якостей поліцейського, що обумовлюють 

ефективність професійної діяльності. 

20. Михайлов В. О. Законність та дисципліна як невідʼємна 

умова ефективності діяльності патрульної поліції / В. О. Михайлов 

// Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 

2018.  –  № 3(96). – С. 79-84. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) 

Висвітлено стан та проблеми забезпечення законності і дисципліни в 

діяльності підрозділів патрульної поліції. Окреслено чинники, що сприяють 

ускладненню корупціогенної ситуації у цьому правоохоронному відомстві. 

Виділено причини, які негативно впливають на стан дотримання законності 

в діяльності патрульної поліції. Доведено, що законність та дисципліна є 

невід’ємною умовою ефективності діяльності патрульної поліції. Текст: 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

21. Мороз Л. І. Алгоритм проведення професійно-психологічного 

тренінгу працівників поліції / Л. І. Мороз, С. І. Яковенко // Теорія і 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf


методика виховання : наук.-пед. вісн. / НАПН України, Укр. НДІ естет. 

освіти. – Херсон, 2018. – Вип. 9. – С. 26-31. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17696-9 Узагальнено досвід проектування тренінгових програм 

професійно-психологічного спрямування для навчання працівників поліції. 

Обгрунтовано алгоритм проведення тренінгу, виокремлено проблемні 

питання, що виникають при застосуванні імітаційних методів навчання, 

зокрема рольових ігор, які моделюють вірогідні ситуації професійної 

діяльності. Зауважено, що брак досвіду учнів компенсується варіативністю 

ситуацій й використанням потенціалу групового мислення та імпровізації в 

безпечних умовах, систематичної рефлексії, оцінки правомірності та 

ефективності дій поліцейських, закріплення порядку дій у формі методичних 

рекомендацій.  

22. На дорогах України побільшало радарів TruCam // Юрид. 

вісн. України. — 2019. — 17 – 23 трав. (№ 20). — С. 4. Указано, що із             

13 травня 2019 року кількість радарів TruCam, які фіксують швидкість на 

українських дорогах, зросла до 100. Про це заявив заступник начальника 

Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Зазначено, що в 

місцях вимірювання швидкості стоятимуть попереджувальні знаки та 

службові автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. 

23. Нуралін М. АРМА — що це за звір? / Микита Нуралін // Юрид. 

газ. — 2019. — 28 трав. (№ 21/22). — С. 22. Зазначено, що Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), почало 

функціонувати з жовтня 2017 р. Основними функціями цього органу є 

виявлення, розшук та/або управління активами, одержаними від злочинів. 

Указано, що такі активи поділяються на підгрупи: активи, на які може 

бути накладено арешт у кримінальному провадженні; активи, на які вже 

накладено арешт; активи, які були конфісковані у кримінальному 

провадженні; активи, які підлягають стягненню в дохід держави в 

позовному провадженні у справах про визнання необгрунтованими активів 



та їх витребування. Таким чином, АРМА є спеціальним органом, який 

допомагає правоохоронцям відшукати майно, а також управляти ним після 

арешту. Текст: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/arma--shcho-ce-za-

zvir.html 

24. Об’єднані територіальні громади матимуть власних копів 

// Уряд. кур’єр. — 2019. — 29 трав. (№ 99). — С. 2. Подано коментар 

Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо запровадження 

проекту ”Поліцейський офіцер громади”, мета якого полягає в тісній 

взаємодії поліцейського з об’єднаною територіальною громадою (ОТГ) та 

орієнтації на її потреби. Зазначено, що це наступний крок у реформі 

Національної поліції, який дасть змогу швидше реагувати на заяви та 

повідомлення жителів і поліпшити комунікацію. Завдяки проекту кожна 

ОТГ матиме поліцейського офіцера, який перебуватиме на постійному 

зв’язку й допомагатиме громаді в питаннях забезпечення правопорядку. 

”Уряд має два головні завдання: по-перше, щоб українці жили краще, по-

друге, щоб українці жили у безпеці”, – наголосив глава уряду. Володимир 

Гройсман запевнив, що уряд забезпечить належне фінансування для того, 

щоб поліцейські в кожному куточку України були добре забезпеченими і 

могли професійно виконувати службовий обов’язок – гарантувати порядок і 

безпеку.Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/obyednani-teritorialni-gromadi-

matimut-vlasnih-kop/ 

25. Орел А. Дільничних замінять офіцери громад / Анна Орел 

// Газета по-українськи. — 2019. — 31 трав. (№ 41). — С. 2. Подано 

інформацію, що в Україні запустили проект ”Поліцейський офіцер громади”. 

Зазначено, що в об’єднаних територіальних громадах за результатами 

конкурсу оберуть людей, які замінять дільничних. Указано, що 34 

поліцейських уже почали роботу в Дніпропетровській області. До кінця року 

офіцери мають з’явитися в майже 800 громадах, від 2020 року – по всій 

країні. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_dilnichnih-zaminyat-

oficeri-gromad/906052 

http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/arma--shcho-ce-za-zvir.html
http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/arma--shcho-ce-za-zvir.html
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26. Орел А. Убивцю дитини в Переяславі можуть не покарати 

/ Анна Орел, Маргарита Морок // Газета по-українськи. — 2019. — 7 черв. 

(№ 43). — С. 1, 10. Йдеться про наслідки для двох поліцейських, які 

випробовували зброю в нетверезому стані, вбивства 5-річного Кирила 

Тлявова. Зазначено, що 4 червня Голосіївський суд Києва обом поліцейським 

дав 60 діб арешту. Їх підозрюють в умисному вбивстві. Наголошено, що в 

діях поліцейських є ознаки двох злочинів — убивства з необережності та 

хуліганства. За словами юриста-кримінолога Анни Маляр, якщо буде така 

кваліфікація, то максимальний термін покарання – 12 років тюрми, але це 

попередня оцінка. Слідство можливо встановить інші факти. Невідомо, хто 

із них поцілив у дитину. Якщо обидва брали зброю, нічого не пам’ятають і не 

знайдуться свідки, то слідчі можуть не встановити винного. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_ubivcyu-ditini-v-pereyaslavi-

mozhut-ne-pokarati/907427 

27. Остапович В. П. Професійно-психологічні й педагогічні 

перспективи підготовки працівників національної поліції / В. П. 

Остапович, В. Г. Бабенко // Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісн. 

/ НАПН України, Укр. НДІ естет. освіти. – Херсон, 2018. – Вип. 9. – С. 33-38. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17696-9 Присвячено процесу 

подальшого розвитку та вдосконаленню системи професійно-психологічної 

підготовки працівників Національної поліції України. Розроблено та 

запропоновано вдосконалену систему підготовки поліцейських, її окремі 

складові, комплексність, системність та обґрунтовано механізм її 

ефективного функціонування. 

28. Петраковський В. Антикорупційна прокуратура: два виміри 

незалежності / Володимир Петраковський // Дзеркало тижня. — 2019. —    

25 – 31 трав. (№ 19). — С. 2. Йдеться про те, що утворення Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури (САП) у вигляді самостійного структурного 

підрозділу Генеральної прокуратури було однією з найгрубіших помилок 

антикорупційної реформи, адже самостійність статусу підрозділу означає 

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_ubivcyu-ditini-v-pereyaslavi-mozhut-ne-pokarati/907427
https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_ubivcyu-ditini-v-pereyaslavi-mozhut-ne-pokarati/907427


виключно те, що такий підрозділ не входить до складу інших підрозділів. При 

тому навіть самостійний підрозділ є частиною органу, котрий має не лише 

керівника (органу), а й певні усталені підходи до організації та поділу праці 

загалом. Зазначено також, що внутрішня незалежність прокурорів як 

процесуальних керівників є однією з найболючіших проблем української 

прокуратури загалом. Хоч і повільно, але це питання все-таки починає 

виходити на порядок денний. Текст: https://dt.ua/internal/antikorupciyna-

prokuratura-dva-vimiri-nezalezhnosti-312408_.html 

29. Пліско Є. Правові основи пенітенціарної практики 

соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні 

/ Євген Пліско // Нова пед. думка. - 2019. – № 1. — С. 66-70. Розглянуто 

основні правові принципи здійснення соціально-педагогічної роботи із 

неповнолітніми правопорушниками, яким було призначено покарання шляхом 

утримання в пенітенціарних установах. 

30. Поваляєв І. ”Постріляємо по баночках?” / Іван Поваляєв // 

Україна молода. — 2019. — 4 черв. (№ 61). — С. 3. Йдеться про випадок, 

який стався в Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині : двоє поліцейських 

у стані алкогольного сп’яніння вирішили «пристрiляти» рушницю на 

приватному подвір’ї. Утім не всі кулі поцілили в металеві банки, одна з них 

зрикошетила і потрапила в голову п’ятирічного хлопчика, який разом з 

іншими дітьми грався неподалік, на дитячому майданчику. Слідчі Київського 

територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за 

фактом умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень хлопчику двома 

поліцейськими (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). За місцем 

проживання поліцейських одразу провели обшуки, в ході яких вилучили 

патрони та іншу зброю. Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що обох 

підозрюваних полiцiя затримала за статтею 208 КПК. За його словами, 

поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної 

зброї, у стані алкогольного сп’яніння. Усі зібрані докази та свідчення 

https://dt.ua/internal/antikorupciyna-prokuratura-dva-vimiri-nezalezhnosti-312408_.html
https://dt.ua/internal/antikorupciyna-prokuratura-dva-vimiri-nezalezhnosti-312408_.html


передано за підслідністю до Державного бюро розслідувань (ДБР). Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3465/2006/133996/ 

31. Поліція відмовляється від автоматів Калашникова // Юрид. 

вісн. України. — 2019. — 17 – 23 трав. (№ 20). — С. 3. Подано інформацію, 

що Національна поліція змінює зброю на превентивну, тобто таку, що 

дозволить зупинити правопорушника і зберегти йому життя. За 

повідомленням прес-служби Нацполіції, усі наряди поліції, які безпосередньо 

залучаються до заходів із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, 

будуть оснащенні пістолетами-кулеметами МР-5 (зброя, розроблена в 

Німеччині). За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, поліцейський, який 

використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, 

дати йому право на життя, потім притягнути до кримінальної 

відповідальності. 

32. Полудьонна Е. Інтерактивні методи навчання як засіб 

розвитку професійних вмінь та навичок фахівців за спеціальністю 

”Право” та ”Правоохоронна діяльність” / Е. Полудьонна // Теорія і 

методика виховання : наук.-пед. вісн. / НАПН України, Укр. НДІ естет. 

освіти. – Херсон, 2018.  – Вип. 9. – С. 38-41. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17696-9 Висвітлено досвід використання інтерактивних 

методів на заняттях з навчальної дисципліни ”Методологія наукових 

досліджень” у підготовці фахівців за спеціальністю ”Право” та 

”Правоохоронна діяльність”. Підкреслено важливість інтерактивного 

навчання у сучасній вищій школі. Наведено приклади авторських розробок. 

Окреслено перспективи подальших розвідок, які  повинні спрямовуватися на 

збільшення таких розробок на науковій основі. 

33. Посадовець з Нацпарку ”здався” слідству // Нов. день 

(Херсонщина). — 2019. — 8 трав. (№ 19). — С. 2. Зазначено, що начальнику 

відділення Національного природного парку ”Нижньодніпровський” 

пред’явили звинувачення у вимаганні хабара. Правоохоронці стверджують, 

що посадовець вимагав з херсонця 17,5 тисячі гривень ”авансу” за право 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3465/2006/133996/


безперешкодно рибалити в акваторії парку і потім хотів отримувати з 

нього ж ще до 20 тисяч гривень ”данини” щомісяця. У випадку визнання 

пасадовця винним, за частиною 3 статті 368 КК України, 

”природоохоронцю” з нацпарку загрожує від 8 до 12 років із конфіскацією 

майна. 

34. Рижков В. ”Треба було перевірити кожен болт” / Вадим 

Рижков // День. — 2019. — 4 черв. (№ 96). — С. 2. Подано інформацію, що в 

Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом трагічної 

загибелі чоловіка на фестивалі Kozak Fest. Організатор Kozak Fest, народний 

депутат України Юрій Береза, зазначив, що фірма, яка монтувала сцену, 

виконує ці роботи для фестивалю уже третій рік поспіль. За його словами, 

невідомо, чи проводитиметься фестиваль надалі взагалі. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/treba-bulo-pereviryty-kozhen-bolt 

35. Сарахан Т. Поліцейський прострелив голову 5-річному 

хлопчику / Тетяна Сарахан // Газета по-українськи. — 2019. — 4 черв.        

(№ 42). — С. 1, 6. Йдеться про те, що в Переяславі-Хмельницькому на 

Київщині 31 травня знайшли поблизу будинку закривавленого 5-річного 

Кирила, який отримав поранення від пострілу поліцейського. З’ясували, що в 

дитину випадково вистрелив один із двох поліцейських, які неподалік в 

нетверезому стані випробовували прицільність рушниці. Правоохоронцям 

повідомили про підозру. Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-

newspaper/_policejskij-prostreliv-golovu-5richnomu-hlopchiku/906761 

36. Свірін О. Нормативно-правове регулювання діяльності 

прокуратури щодо запобігання домашньому насильству / Олександр 

Свірін // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2019. –  № 4/2. — С. 45-57. 

Проаналізовано чинне законодавство, що стосується запобігання 

домашньому насильству, а також надано перелік нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність у цій сфері, для орієнтування працівників 

органів прокуратури у зазначеному питанні. 
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37. Смірнова О. М. Оцінка типологічних особливостей мислення 

та креативності працівників Національної поліції / О. М. Смірнова 

// Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісн. / НАПН України, Укр. НДІ 

естет. освіти. – Херсон, 2018. – Вип. 9. – С. 51-57. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп17696-9 Розглянуто типологічні особливості мислення 

працівника Національної поліції. Застосовано психологічну методику 

визначення типів мислення та рівня креативності Дж. Брунера ”Визначення 

типів мислення та рівня креативності”. Результати емпіричного 

дослідження дозволили встановити особливості мислення й креативності 

працівників різних підрозділів Національної поліції. Отримані результати 

можуть бути корисними як для психологів, так і фахівців по роботі з 

кадрами. 

38. Ткаченко І. Підслідність як міф законності / Ілля Ткаченко 

// Юрид. газ. — 2019. — 4 черв. (№ 23). — С. 2. За словами автора статті, 

за останні роки суттєво збільшилася кількість фактів нехтування 

основними принципами кримінального процесу з боку правоохоронних органів. 

Однією з найбільш ігнорованих вимог закону, на думку автора, є правила 

підслідності. Зазначено, що для законного досудового розслідування мають 

бути дотримані три правила – предметної, територіальної та інстанційної 

підслідності. Зроблено висновок про те, що за умов сьогодення суспільство 

вимагає жорсткої принципової позиції сторони захисту та судів щодо 

дотримання правил підслідності та принципу законності. Текст: http://yur-

gazeta.com/dumka-eksperta/pidslidnist-yak-mif-zakonnosti.html 

39. Ткаченко Р. О. Методи адміністративної діяльності органів 

Національної поліції як об’єкт громадського контролю / Р. О. Ткаченко 

// Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 

2018. – № 3(96). – С. 84-90. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(96) 

Присвячено методам адміністративної діяльності Національної поліції як 

об’єкта громадського контролю. Методи покликані забезпечити такий 

склад і зміст прийомів, операцій і процедур під час здійснення управлінської 
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діяльності, такий порядок взаємодії людей, який міг би забезпечити 

професійну, організаційно-технічну обґрунтованість рішення з одного боку, 

а з іншого враховував би інтереси громадськості та організацій, які 

стосуються його реалізації. Зміст методів побудований на законах і 

принципах діяльності суб’єкта та об’єкта управління. Текст: 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/03/NV_3_2018.pdf 

40. Труба Р. Високопосадовці ”під прицілом” / Роман Труба ; 

спілкувався Іван Капсамун // День. — 2019. — 31 трав. – 1 черв. (№ 94/95). — 

С. 4-5. Подано матеріали розмови з директором Державного бюро 

розслідування (ДБР) Романом Трубою. Основні теми бесіди – внутрішні 

чвари, які відбуваються всередині Бюро, процес становлення організації, 

конкурсні комісії, детектор брехні, розмежування повноважень між 

правоохоронними органами, відносини на рівні ДБР – ГПУ і ДБР – НАБУ, 

можливість передачі справ Майдану та гучні кримінальні провадження, яких 

у нової структури стає все більше. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/vysokoposadovci-pid-prycilom 

41. У Львові — загострення // День. — 2019. — 30 трав. (№ 93). — 

С. 2. Йдеться про штурм Львівської міської ради 29 травня цього року 

декількома десятками людей, серед яких представники організацій 

”Розвиток громади”, ”Українська спілка учасників АТО”, ”Національний 

корпус” і ”Сокіл”. Зазначено, що міський голова Львова Андрій Садовий 

вважає, що штурм будівлі міської ради стався через бездіяльність 

правоохоронців. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/u-lvovi-

zagostrennya 

42. Чепурко В. У полицейских нет правил поведения в быту 

/ Валерия Чепурко // КП в Украине. — 2019. — 7 июня (№ 85). — С. 4. 

Йдеться про ситуацію в МВС та Нацполіції. КП” в Україні ”вирішила 

дізнатися, чи вистачає в органах МВС документів, які регламентують 

поведінку поліцейського, а також інструкцій з поводження зі зброєю. У 

листопаді 2016 року було затверджено ”Правила етичної поведінки 
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поліцейського”. Наразі необхідним є документ про те, як поліцейський 

повинен поводити себе після роботи. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/7/ 

43. Шарап С. О. Історія формування кадрової політики у 

правоохоронних органах України / С. О. Шарап // Держава та регіони. 

Серія : Держ. упр. –  2018. – № 4. — С. 255-261. Проаналізовано періодизацію 

історичних етапів розвитку кадрової політики у сфері безпеки та оборони 

України та визначено напрями вдосконалення кадрової політики 

правоохоронних органів на сучасному етапі. 

 

 
Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н. Я. 

15.06. 2019 

 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/7/

