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Діяльність правоохоронних органів 

 

1. А. О. Обшукали 17 взуттєвих магазинів / А. О. // Газета по-

українськи. — 2020. — 6 лют. (№ 6). — С. 3. Йдеться про те, що наприкінці 

січня поліцейські обшукали у Києві 17 взуттєвих магазинів однієї мережі, які 

підозрюються у торгівлі фальсифікатом під виглядом товарів відомих 

брендів. Зазначено, що магазини не зачинено, слідчі дії тривають, як кажуть 

у столичній прокуратурі. Наголошено, що за тим, аби споживачів не 

обманювали, має стежити Держпродспоживслужба. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_obshukali-17-vzuttyevih-

magaziniv/950176 

2. Александров Ю. Особливості професійної я-концепції 

патрульних поліцейських залежно від наявності попереднього досвіду 

роботи в МВС / Юрій Александров // Право і Безпека. – 2019. – № 1. —       

С. 78-83. Наголошено, що однією з важливих складових професіоналізації 

поліцейських є формування сприятливої для ефективної професійної 

діяльності Я-концепції. Розкрито поняття Я-концепції, самооцінки, 

свідомості та самосвідомості особистості. 

3. Андросюк В. Г. Методологічне підґрунтя професіографії в 

Національній поліції України в сучасних умовах / В. Г. Андросюк //Юрид. 

психологія. – 2019. – № 2. — С. 16-22. Вперше в українській професіографії 

здійснено критичний аналіз сучасного стану професійного добору до лав 

Національної поліції та доведено необхідність системних перетворень як у 

принципових підходах добору, так і щодо оцінки перспективності 
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професіоналізації майбутніх поліцейських.                          Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1116/1121 

4. Антипенко І. Справа Гандзюк: під час спецоперації в Херсоні 

Павловському повідомили нову підозру / Іван Антипенко // День. — 2020. 

— 21 січ. (№ 9). — С. 2. Подано інформацію, що 20 січня в Херсоні та інших 

населених пунктах Офіс Генпрокурора спільно із СБУ проводить 

спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка 

вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна. 

Зазначено, що оголошено підозру Ігорю Павловському – одному з 

підозрюваних у справі нападу на херсонську громадську активістку і 

чиновницю міської ради Катерину Гандзюк.                          Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/sprava-gandzyuk-pid-chas-

specoperaciyi-v-hersoni-pavlovskomu-povidomyly-novu 

5. Барко В. Професіограма дільничного офіцера Національної 

поліції України / Вадим Барко // Право і Безпека. – 2019. – № 1. — С. 91-96. 

Викладено теоретичні основи та структуру експериментального 

професіографічного дослідження, розкрито можливості використання 

деяких його методів і засобів для розробки сучасної професіограми 

дільничного офіцера поліції, а також презентовано психограму професії. 

6. Белякова І. Тернопільщина має нового прокурора. Хто він? 

/ Ірина Белякова // RIA Плюс (Тернопіль). — 2020. — 8 січ. (№ 1). — С. 3. 

Подано інформацію, що 3 січня цього року відбулося представлення нового 

прокурора Тернопільської області Петра Бойка. Зазначено, що за даними 

декларації він був військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного 

регіону України. 

7. Бова А. Затримали підозрюваного в організації нападу на 

Катерину Гандзюк / Анна Бова // Газета по-українськи. — 2020. — 30 січ. 

(№ 5). — С. 12. Йдеться про те, що 27 січня суд болгарського міста Бургас 

арештував на 40 діб Олексія Левіна. Його підозрюють в організації нападу 

на радницю міського голови Херсона, громадську активістку 33-річну 
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Катерину Гандзюк 31 липня 2018-го, та називають одним із ключових 

фігурантів справи. Зазначено, що українська сторона передала болгарським 

колегам необхідні документи для екстрадиції Левіна. У суді він просив 

відпустити під домашній арешт з носінням електронного браслета, бо 

скаржився на хворе серце. Мовляв, ще в Україні йому зробили чотири 

операції, але довести це не може, бо медична документація пропала під час 

арешту. Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zatrimali-

pidozryuvanogo-v-organizaciyi-napadu-na-katerinu-gandzyuk/949201 

8. Бова А. Юлію Кузьменко триматимуть в ізоляторі до квітня 

/ Анна Бова // Газета по-українськи. — 2020. — 6 лют. (№ 6). — С. 10. 

Йдеться про те, що підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла 

Шеремета 40-річній Юлії Кузьменко продовжили запобіжний захід — 

тримання під вартою до 3 квітня. Таке рішення виніс Печерський райсуд 

Києва 4 лютого. Зазначено, що того самого дня переглядали запобіжні 

заходи іншим підозрюваним у справі — ветерану АТО і музиканту 41-річному 

Андрієві Антоненку та військовій медсестрі 26-річній Яні Дугарь. Головував 

у обох розглядах суддя Віталій Писанець. Прокуратура просила лишити 

підозрюваних під вартою і нічним арештом відповідно. Проте захист обох 

заявив відвід судді, бо мають сумніви в його неупередженості. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_uliyu-kuzmenko-trimatimut-v-

izolyatori-do-kvitnya/950163 

9. Бондаренко В. В. Динаміка властивостей уваги працівників 

патрульної поліції на етапі професійного становлення / В. В. Бондаренко, 

К. В. Пронтенко, С. М. Решко // Юрид. психологія. – 2019. – № 1. — С. 84-92. 

На підставі здійснених досліджень експериментально доведено 

ефективність пропонованих новацій професійної підготовки працівників 

патрульної поліції на етапі професійного становлення. Виявлено позитивну 

динаміку показників уваги у слухачів експериментальної та контрольної груп 

упродовж опанування курсу первинної професійної підготовки поліцейських. 

Констатовано достовірно вищі показники розподілення та обсягу уваги в 
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осіб експериментальної групи. Встановлено достовірне покращання 

показника «концентрація та стійкість уваги» у слухачів експериментальної 

групи порівняно з результатами констатувального етапу. Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1113/1118 

10. Браверман С. С. Аналіз сучасних підходів до підвищення 

ефективності проведення допиту під час досудового розслідування / С. С. 

Браверман // Юрид. психологія. – 2019. – № 1. — С. 62-68. Обгрунтовано 

необхідність подальших досліджень за цим напрямом, адже їх результати 

матимуть безпосереднє значення для підвищення ефективності роботи 

слідчих органів України, покращання довіри населення до правоохоронної 

системи загалом і найбільш повного процесуального захисту прав та свобод 

допитуваних осіб.                                         Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1110/1115 

11. Бугайчук К. Деякі питання вдосконалення діяльності органів 

та підрозділів Національної поліції України / Костянтин Бугайчук // Право 

і Безпека. – 2019. – № 2. — С. 13-19. Сформульовано пропозиції, спрямовані 

на:  врегулювання правового статусу Національної поліції України, ухвалення 

базових положень про її окремі види; вдосконалення процесу планування в 

системі Національної поліції, застосування в її діяльності сучасних методів 

стратегічного аналізу та цілепокладання; оптимізацію правового й 

організаційного забезпечення діяльності поліцейських комісій. 

12. Бугайчук К. Документальне забезпечення публічного 

адміністрування в органах Національної поліції / Костянтин Бугайчук 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 9. — С. 109-115. 

Проаналізовані теоретичні та організаційні засади документального 

забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції. 

Наголошено, що документальне забезпечення публічного адміністрування в 

органах Національної поліції є  врегульованою нормами чинного 

законодавства та підзаконних актів діяльністю спеціально уповноважених 

підрозділів та посадових осіб Національної поліції щодо забезпечення 
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процесу публічного адміністрування документальною інформацією з метою 

вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, а також 

досягнення інших цілей публічного адміністрування. До документальної 

інформації слід включати не тільки нормативні документи та документи 

організаційно-розпорядчого характеру, що утворюються в процесі 

діяльності Національної поліції, але й статистичні, аналітичні, довідкові 

документи і матеріали. З’ясовано, що виконання документів полягає в 

перевірці викладених у документі фактів, виконанні поставлених завдань, 

підготовці проекту управлінського рішення або листів-відповідей, їх доповіді 

керівництву, а також погодженні, візуванні, підписанні (затвердженні), 

реєстрації вихідного документа.  

13. Бурлаку Н. Чим  багаті  керівники в погонах / Наталія Бурлаку 

// RIA Плюс (Тернопіль). — 2020. — 15 січ. (№ 2). — С. 9. Висвітлено дані 

про статки очільника Тернопільської обласної поліції Олександра Богомола, 

керівника управління Служби безпеки України в Тернопільській області Юрія 

Борейчука та прокурора Тернопільської області Петра Бойка.  

14. Вергун Д. 20,4 тыс. за пьянку и 3,4 тыс. - за красный свет 

/ Денис Вергун // Вести (Всеукр. вып.). — 2020. — 22 янв. (№ 8). — С. 5. 

Йдеться про можливе внесення змін в правила дорожнього руху, 

запропонованих на розгляд Верховної Ради України народними депутатами 

від фракції ”Слуга народу”. Акцентовано увагу на збільшенні штрафів за 

керування транспортним засобом у нетверезому стані, перевищення 

швидкості, проїзд на червоний сигнал світлофора тощо. 

15. Волошина О. В. Сутність організаційно-управлінської 

компетентності у психологічній структурі професійної діяльності 

слідчого / О. В. Волошина // Юрид. психологія. – 2019. – № 2. — С. 78-85. 

Висвітлено сучасний зміст організаційно-управлінської компетентності в 

професійній діяльності слідчого на підставі поліцейського менеджменту, 

визначено його специфічні психологічні особливості. Сформульовано 

визначення поняття «слідчий-менеджер» як професіонала у сфері 



правознавства, що знає основи управління, має навички й уміння організації 

професійної діяльності під час досудового розслідування і є діловим лідером 

оперативно-слідчих та інших груп учасників досудового розслідування. Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1124/1129 

16. Галустян О. А. Особливості емоційного інтелекту спеціалістів 

із проведення опитування з використанням поліграфа Національної 

поліції України / О. А. Галустян, Л. М. Захаренко, Т. І. Юрченко-Шеховцова 

// Юрид. психологія. – 2019. – № 1. — С. 74-83. Під час дослідження  

виявлено, що нейротизм й екстраверсія – це системотвірні чинники, які 

істотно впливають на емоційний інтелект спеціалістів з проведення 

опитування з використанням поліграфа Національної поліції України, 

визначають диференціацію їх схильності до певного виду професійного 

заняття, комфортність та організованість діяльності. Збільшення 

кількості проведених опитувань з використанням поліграфа призводить до 

зростання невротизації респондентів та їх сприйнятливості до нового. 

Текст: https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1112/1117 

17. Гаркавець О. Майже шерифи / Олександр Гаркавець // Слобід. 

край. — 2020. — 16 січ. (№ 4). — С. 4-5. Йдеться про підписання 

представниками 14 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Харківщини 

меморандуму про співпрацю з поліцією.  Харківщина стала четвертою 

областю в Україні, яка приєдналася до проекту ”Поліцейський офіцер 

громади”. Зазначено, що 26 поліцейських офіцерів, які стали до роботи, два з 

половиною місяці проходили навчання, а потім стажувалися в громадах. 

18. Давидюк В. Поняття та структура спеціальних сил 

оперативно-розшукової діяльності / Вадим Давидюк // Право і Безпека. – 

2019. – № 2. — С. 69-74. Розкрито окремі сутнісні аспекти поняття 

”спеціальні сили оперативно-розшукової діяльності”, а також окреслено їх 

структурні елементи. Систематизовано інформацію для з’ясування змісту 

поняття ”спеціальні сили оперативно-розшукової діяльності” та їх окремих 

складових. Проаналізовано відповідний зарубіжний досвід. 
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19. Джунгарова Я. Бюро розбрату: навіть після 

перезавантаження не обійшлося без скандалу / Яна Джунгарова // Вечір. 

вісті. — 2020. — 27 січ. - 2 лют. (№ 2). — С. 2. Йдеться про призначення 

колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова першим 

заступником директора Державного бюро розслідувань. Зазначено, що це 

вже нищить довіру до ДБР на друзки як з боку потерпілих і слідчих, так і 

суспільства в цілому. Наголошено, що відповідна позиція, яку адвокат 

формував і обстоював тривалий час, а також співпраця з іншими 

захисниками (адвокати АО «Авер Лєкс»), у команді яких відбувався захист, 

вступає в суперечність зі   службовими повноваженнями заступника ДБР, 

який куруватиме слідчі чи оперативні підрозділи, що розслідують ці 

кримінальні провадження.                             Текст: 

https://gazetavv.com/news/policy/1579880481-byuro-rozbratu-nadiyi-na-

ochishchennya-dbr-znikli.html 

20. Євтушенко В. І. Характер у структурі детермінант 

індивідуального стилю діяльності поліцейського / В. І. Євтушенко// Юрид. 

психологія. – 2019. – № 2. — С. 100-108. Акцентовано увагу на специфічних 

умовах і психологічних особливостях діяльності поліцейських. Здійснено 

спробу проаналізувати професіографічне вивчення різних видів поліцейської 

діяльності (слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної 

поліції), дільничного офіцера поліції) з урахуванням їхніх головних професійно 

важливих якостей.                   Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1127/1132 

21. Жук Н. А. Психолого-комунікативні конструкти поведінки 

патрульного поліцейського в професійній діяльності / Н. А. Жук // Юрид. 

психологія. –  2019. – № 2. — С. 45-53. Обґрунтовано специфіку професійної 

діяльності патрульних поліцейських. Вказано на важливе значення 

комунікативної компетентності в їхній професійній діяльності, готовності 

та здатності до ефективного спілкування з громадянами в повсякденному 

https://gazetavv.com/news/policy/1579880481-byuro-rozbratu-nadiyi-na-ochishchennya-dbr-znikli.html
https://gazetavv.com/news/policy/1579880481-byuro-rozbratu-nadiyi-na-ochishchennya-dbr-znikli.html
https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1127/1132


житті й екстремальних ситуаціях.                                 Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1120/1125 

22. За ”сприяння” підприємці не скупилися на ”відкати” : 

викрито схему змови одинадцяти лікарень Львова та області у медичних 

закупівлях // Високий замок. — 2020. — 1 – 8 січ. (№ 1). — С. 4. За 

повідомленням головного прокурора Львівщини Ірини Діденко, розкрито 

корупційну схему в системі медичних тендерів. Протиправна схема 

припинена під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, 

за оперативною інформацією та супроводом працівників Управління Служби 

безпеки України (СБУ) у Львівській області. Слідство встановило, що низка 

медичних закладів Львівщини під час проведення державних закупівель 

виробів медичного призначення (крапельниць, катетерів, медичних рукавиць 

та масок, багатошарових пов’язок тощо) домовлялися з представниками 

однієї фірми та спільно прописували умови тендеру, аби нейтралізувати 

інших фірм-конкурентів. Таким чином у тендері гарантовано перемагало 

конкретне товариство. За таке ”сприяння” підприємці не скупилися на 

”відкати”. 

23. Завіруха Л. Очільник поліції міста звітував за 5 місяців 

роботи / Лада Завіруха // Тиждень (Біла Церква). — 2020. — 15 - 21 січ.                             

(№ 2). — С. 4. Подано інформацію, що 10 січня цього року під час засідання 

круглого столу начальник Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної 

поліції у Київській області, полковник поліції Сергій Ждан звітував про 

роботу очолюваної ним структури з моменту його призначення на посаду. 

24. Завіруха Л. Правоохоронці ліквідували понад 400 АЗС по всій 

Україні / Лада Завіруха // Тиждень (Біла Церква). — 2020. — 15 - 21 січ. 

(№ 2). — С. 4. У контексті виконання доручення Президента України 

Володимира Зеленського повідомлено, що Служба безпеки України 

продовжує перевіряти законність здійснення господарської діяльності 

автомобільними заправними комплексами по всій Україні. У результаті 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1120/1125


перевірки з початку цього року у дев’яти областях виявлено та припинено 

діяльність ще 407 нелегальних заправок. 

25. Задорожный М. У владельца электронного водительского 

удостоверения в случае попадания в ДТП полиция не сможет забрать 

права / Максим Задорожный // Факты и коммент. — 2020. — 6 – 12 февр. 

(№ 5). — С. 12. Повідомлено, що Кабінет Міністрів України поступово 

впроваджує у життя концепцію ”держава в смартфоні”, що покликана 

спростити взаємодію громадян із чиновниками, й побічним результатом 

якої має стати зменшення (або знищення) корупції у цій сфері. Так, наразі в 

Україні вводяться електронні документи. Оцифрувати свої документи у 

найближчий час стане можливо за допомогою спеціального мобільного 

додатку ”Дія”. Наведено коментарі Прем’єр-міністра України Олексія 

Гончарука щодо ефективності використання цього сервісу. Зазначено, що на 

сьогодні практично реалізовано диджиталізацію водійських посвідчень, 

свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (техпаспортів) та 

громадянських посвідчень особи (паспортів). Повідомлено, що за 

розпорядженням уряду, е-права та е-техпаспорти зобов’язані прийматися 

співробітниками патрульної поліції на рівні з друкованими. 

26. Землянська О. Модель прогнозування пограничних 

психічних розладів у правоохоронців – учасників антитерористичної 

операції / Олена Землянська, Павло Макаренко // Право і Безпека. – 2019. – 

№ 2. — С. 20-24. Розкрито результати побудови моделі прогнозування 

пограничних психічних розладів у правоохоронців – учасників 

антитерористичної операції. Визначено, що шанс формування пограничних 

психічних розладів збільшується у разі зниження таких шкал: ”Аравація”, 

”Дисимуляція”, ”Симптоми гіперактивації”, ”Непряма агресія”, 

”Ворожість” тощо. 

27. Золотухина И. Под прицелом / Инна Золотухина, Настя Рейн 

// Фокус. — 2020. — № 4 (24 янв.). — С. 10-13. Висвітлено ситуацію, 

пов’язану із прослуховуванням розмови Прем’єр-міністра України Олексія 



Гончарука з міністрами фінансів, економіки і заступником голови НБУ та її 

подальшим оприлюдненням, в результаті чого Прем’єр подав у відставку. 

Наведено коментарі співробітників Служби безпеки України стосовно 

заходів, що вживаються для безпеки перших осіб держави. Зазначено, що 

”високопосадовців перед зустріччю з першими особами держави практично 

не обшукують”. Фахівці зазначили, що прослуховування в Україні, як і 

придбання відповідного спецобладнання, строго обмежено законом. Але 

насправді купити спецзасоби можна без проблем в інтернеті або на ринках. 

28. Інструкція щодо дій посадових осіб місцевого 

самоврядування у разі візиту правоохоронних чи контролюючих органів 

// Місц. самоврядування. — 2020. — № 1 (січ.). — С. 24-28. Указано, що 

можливість втручання органів прокуратури та правоохоронних органів в 

діяльність ради чітко регламентована вимогами законодавства. Візит 

слідчого або прокурора можливий лише в рамках кримінального 

провадження і лише в спосіб, який визначений Кримінальним процесуальним 

кодексом України. Наведено покрокову інструкцію щодо дій осіб ОМС у разі 

візиту правоохоронців. Зазначено, що Інструкцію розробили експерти 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування ”Асоціація 

об’єднаних територіальних громад” за підтримки Програми для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 

розвитку ”U-LEAD з Європою”, в рамках реалізації Проекту ”Підсилення 

правозахисної спроможності об’єднаних громад”. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/article-106494.html 

29. Катриченко Т. ”Торнадо” в ГБР / Татьяна Катриченко // Фокус. 

— 2020. — № 4 (24 янв.). — С. 14-17. Проінформовано, що виконувачем 

обов’язків керівника Державного бюро розслідувань (ДБР) призначена екс-

народна депутка від ”Слуги народу” Ірина Венедіктова, яка змінила на 

цьому посту фігуранта багатьох ”плівкових скандалів” Романа Трубу. Але, 

як зазначено, ДБР знову штормить. Акцентовано увагу на засіданні 

підкомітету з питань дотримання законодавства у сфері запобігання і 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/article-106494.html


протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування 

Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики на 

чолі з головою підкомітету Вікторією Сюмар. На порядку денному зустрічі 

– єдине питання: можливе порушення антикорупційного законодавства під 

час призначення на посаду заступника директора ДБР Олександра Бабікова, 

одного з адвокатів президента-втікача В. Януковича. На зустріч з 

депутатами прийшли представники Офісу генпрокурора, адвокати сімей 

Героїв Небесної сотні й майданівці; ДБР цю зустріч проігнорувало. 

Проаналізовано окремі аспекти діяльності правоохоронних структур, 

зокрема, ДБР, за часів нової влади; згадано про Проект Закону № 2116 ”Про 

внесення змін до Закону України ”Про Державне бюро розслідувань”, 

підписаний Президентом В. Зеленським щодо перезавантаження ДБР. 

Наголошено, що керівники більшості силових відомств країни віддані           

В. Зеленському. З їх допомогою глава держави здатен впливати на 

політичних опонентів. 

30. Книга реформ : зб. навч. кейсів / [редкол.: С. Опацька, А. 

Рождественський, Я. Степанюк]. — Львів : Вид-во Укр. католиц. Ун-ту, 2019. 

— 237 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Б361542 Зі змісту: Патрульна 

поліція в Україні: від міліції до поліції. Основні виклики і точки спотикання / 

В. Балицька, О. Власюк, Н. Пилат. – С. 30-40. 

31. Коломиец В. Политическая доля / Валерия Коломиец ; 

беседовала Кристина Пошелюжная // Юрид. практика. — 2020. — 28 янв. 

(№ 4). — С. 7. Подано інтерв’ю з заступником міністра юстиції Валерією 

Коломієць про співпрацю національних правоохоронних органів з іноземними 

колегами, політичне переслідування, екстрадицію. Зазначено, що найтісніше 

Україна у питанні екстрадиції співпрацює з Росією. Йдеться не лише про 

екстрадицію, а й, наприклад, про питання повернення українських громадян, 

засуджених судом Російської Федерації (РФ), для відбування покарання в 

Україні. За словами заступника міністра юстиції Україна повинна 

виконувати свої міжнародні зобов’язання попри все. Адже виконання угод – 



це не тільки репутація в очах контрагента, а й репутація країни на 

міжнародній арені. Україна повинна подбати про своїх громадян, які 

звертаються до нас і просять відбувати покарання якомога ближче до дому 

або які можуть бути піддані екстрадиції в Україну. На думку В. Коломієць, 

сама процедура міжнародної співпраці й допомоги у кримінальних справах є 

концептуально сталою та не потребує нагальних змін. Система працює в 

різних країнах практично однаково. Єдине, що можна змінювати, – вводити 

додаткові запобіжники для захисту прав людини. Текст: 

https://pravo.ua/articles/politicheskaja-dolja/ 

32. Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя 

Хмельниччини спецслужбами РФ // Актуально для подолян 

(Хмельницький). — 2020. — 16 січ. (№ 3). — С. 2. Подано інформацію, що 

контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили спробу вербування 

жителя Хмельницької області спецслужбами Російської Федерації (РФ) для 

здійснення розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці 

України. 

33. Кравец Р. Давайте оценим НАБУ / Ростислав Кравец 

// Корреспондент. — 2020. — № 1 / 2 (31 янв.). — С. 12. Ростислав Кравець, 

адвокат, голова профспілки Української незалежної фундації правників 

поділився думками про такий могутній інструмент, як Національне 

антикорупційне бюро України (НАБУ), п’ята річниця з початку роботи 

якого відзначатиметься незабаром. Ростислав Кравець, зокрема, указав на 

завдання НАБУ, згідно із Законом України ”Про Національне антикорупційне 

бюро України”. Він акцентував увагу на такому завданні, як протидія 

загрозі національній безпеці, розглянувши розслідування НАБУ однієї справи. 

Правник наголосив, що ”такі методи роботи на тлі нульового результату в 

черговий раз говорять про абсолютну непотрібність такого коштовного 

правоохоронного органу для України”.                                      Текст: 

https://ua.korrespondent.net/magazine/archive/845/ 

https://pravo.ua/articles/politicheskaja-dolja/
https://ua.korrespondent.net/magazine/archive/845/


34. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики 

ефективного реагування : матеріали панел. дискусії III Харків. міжнар. 

юрид. Форуму,  м. Харків, 26 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України ; [редкол.: В. Я. 

Тацій та ін.]. — Харків : Право, 2019. — 170 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802382 Зі змісту: Трансформація компетенції СБУ у сферах 

протидії організованій злочинності та корупції /  Р. В. Трофименко. – С. 121-

125. 

35. Левицька І. Заступником голови Держбюро розслідувань 

призначили адвоката Януковича / Ірина Левицька // Газета по-українськи. 

— 2020. — 23 січ. (№ 4). — С. 5. Йдеться про те, що 20 січня в. о. 

директора ДБР Ірина Венедіктова розповіла про призначення Олександра 

Бабікова першим заступником директора Державного бюро розслідувань. 

Зазначено, що це відбулося попри протест ГО ”Сім’ї Героїв Небесної сотні” 

через конфлікт інтересів, оскільки він є адвокатом В. Януковича. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_zastupnikom-golovi-derzhbyuro-

rozsliduvan-priznachili-advokata-anukovicha/948263 

36. Литвин В. В. Комунікація поліцейського патрульної поліції зі 

ЗМІ / В. В. Литвин // Юрид. психологія. - 2019. - № 2. — С. 93-99. 

Проаналізувано основні форми взаємодії поліції із засобами масової 

інформації,  визначено, що така взаємодія: об’єднує сили для конкретної 

мети – інформування населення; дає впевненість, що інформація, яка 

становитиме державну таємницю, не буде оприлюднена; забезпечує надійне 

партнерство між сторонами;  сприяє тому, що поліція забезпечує доступ 

до власної публічної інформації в порядку та відповідно до вимог, визначених 

законом; надає можливість поліції мати надійного партнера з 

представниками засобів масової інформації в налагодженні суспільних 

відносин з громадськістю. Узагальнено алгоритм дій поліцейського щодо 

взаємодії із представниками засобів масової інформації. Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1126/1131 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_zastupnikom-golovi-derzhbyuro-rozsliduvan-priznachili-advokata-anukovicha/948263
https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_zastupnikom-golovi-derzhbyuro-rozsliduvan-priznachili-advokata-anukovicha/948263
https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1126/1131


37. Литонинский В. Конкурс капитанов / Валерий Литонинский 

// Корреспондент. — 2020. — № 1 / 2 (31 янв.). — С. 18-21. Розглянуто 

найгучніші політичні події січня, серед яких, зокрема,  візити п’ятого 

Президента України Петра Порошенка до Державного бюро розслідувань, 

які дедалі перетворюються на шоу з мітингами, проривами депутатської 

групи підтримки й іншими акціями проти порушень прав народних 

депутатів. Також йдеться про розроблений Міністерством культури 

законопроект ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ 

до достовірної інформації” щодо врегулювання роботи медіа, який, як 

зауважено, більше нагадує введення радянської цензури. Згідно з 

документом, вводиться кримінальна відповідальність за розміщення 

фейкової інформації, але хто і як буде встановлювати ”фейковість”, в 

міністерстві не визначилися.                           Текст: 

https://ua.korrespondent.net/magazine/archive/845/ 

38. Ліщенко Ю. В Інтернеті і надалі пропонують ”отримати 

Карту поляка, навіть якщо у вас немає польських коренів” / Юлія 

Ліщенко // Високий замок. — 2020. — 16 – 22 січ. (№ 5). — С. 3. Подано 

інформацію, що правоохоронці викрили у Львові злочинну мережу торгівлі 

документами для підроблення польського громадянства. Вказано, що 

спалахнув скандал довкола оформлення Карти поляка (цей документ 

підтверджує належність особи до польського народу поза межами 

історичної батьківщини). Зазначено, що двох громадян, які займалися у 

Львові протиправним виготовленням польських документів для українців 

викрила Служба безпеки України (СБУ). Ці шахраї оформляли Карту поляка 

на підставі фальшивих довідок про участь громадян України у діяльності 

організацій польської національної меншини.                                    Текст: 

https://wz.lviv.ua/article/404498-v-interneti-i-nadali-proponuiut-otrymaty-kartu-

poliaka-navit-iakshcho-u-vas-nemaie-polskykh-koreniv 

https://ua.korrespondent.net/magazine/archive/845/
https://wz.lviv.ua/article/404498-v-interneti-i-nadali-proponuiut-otrymaty-kartu-poliaka-navit-iakshcho-u-vas-nemaie-polskykh-koreniv
https://wz.lviv.ua/article/404498-v-interneti-i-nadali-proponuiut-otrymaty-kartu-poliaka-navit-iakshcho-u-vas-nemaie-polskykh-koreniv


39. Матвиенко А. Прокурорский надзор / Александр Матвиенко 

// Юрид. практика. — 2020. — 4 февр. (№ 5). — С. 11 – 12. Йдеться про 

процесуальне і інституціональне правонаступництво реформованих органів 

прокуратури. Вказано, що реформування органів прокуратури – класичний 

етап законотворчої роботи національного парламенту, що проводиться 

кожні п’ять років після чергової зміни влади. За словами автора статті, 

існує необхідність консолідації правової спільноти з метою звернення до 

законодавця для роз’яснення прийнятих змін. Насамперед, роз’яснення 

потребують питання про дисциплінарну відповідальність прокурорів у 

зв’язку з їх підпорядкуванням новоствореним органам прокуратури, про 

виконання зобов’язань, покладених на слідчих / прокурорів, до моменту 

перетворення органів прокуратури, а також роз’яснення щодо 

процесуального правонаступництва призначених до відповідної реформи 

працівників новостворених органів прокуратури. В іншому випадку Україну 

чекає правова невизначеність на всіх етапах реформування органів 

прокуратури. Текст: https://pravo.ua/articles/prokurorskij-nadzor/ 

40. Михальська В. Українські діджитал-стартапи для громад / В. 

Михальська // Місц. самоврядування. — 2019. — № 12 (груд.). — С. 77-79. 

Проінформовано, що у жовтні в Маріуполі відбулася масштабна 

інвестиційна подія — форум RE: think. Invest in Ukraine, ініціатором якого 

став Президент Володимир Зеленський. В рамках форуму, зокрема, відбулось 

обговорення перспектив відновлення Донбасу як регіону, який значно 

постраждав від збройного конфлікту. На форумі, зокрема, були 

представлені стартапи, створені на базі першого у Східній Україні центру 

розвитку стартапів та нового простору для навчання IT-ініціатив регіону 

”1991 Mariupol”. Деякі з цих стартапів можуть вже зараз бути 

використані в малих громадах, деякі можна взяти за основу як моделі. 

Розглянуто, що пропонують ці стартапи. Так ”Dosvit” — це платформа, 

яка дозволяє громаді створити сучасний офіційний веб-сайт. ”Citybot 

Назар” — це чат-бот, який є швидким і зручним каналом інформування 

https://pravo.ua/articles/prokurorskij-nadzor/


громадян про планові та аварійні відключення міських комунікацій, а також 

причини і терміни їх відновлення. Додаток ”ДСНС 101” – це 

диджиталізований виклик спецслужб в Донецькій області, який розроблено в 

рамках цифрового додатку ”Поліція 102”, що вже працює в регіоні. 

”Hromada” — це мобільний додаток, який дозволить об’єднати в телефоні 

весь комплект адміністративних послуг, які можна отримати в місті 

Маріуполь. Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-

12/article-105976.html 

41. Мілорадова Н. Проблемні питання професійного розвитку 

слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України 

/ Наталя Мілорадова // Право і Безпека. – 2019. – № 1. — С. 104-110. 

Виокремлено наявні проблемні питання професійного розвитку працівників 

слідчих підрозділів після закінчення фахового навчання. Зазначено, що 

професійний розвиток слідчих органів досудового розслідування Національної 

поліції є багатогранним процесом, який містить у собі як офіційні 

обов’язкові заходи, врегульовані нормативно, так і самоосвіту й 

самовдосконалення фахівця. 

42. Мороз О. Обвинувальний вирок суду: подання декларації на 

паперових носіях / О. Мороз // Місц. самоврядування. — 2020. — № 1 (січ.). 

— С. 66-69. Розглянуто рішення Вищого антикорупційного суду України за 

фактом неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України від 

14. 10. 2014 № 1700-VII ”Про запобігання корупції”. Зазначено, що в судовій 

справі, про яку йдеться, особою, що не подала декларацію належним чином, 

є суддя. Проаналізовано норми Закону № 1700, зокрема, щодо подання 

електронних декларацій. Наголошено на необхідності виконання і 

дотримання норм чинного законодавства як посадовими особами місцевого 

самоврядування, так і всіма, на кого розповсюджується дія Закону № 1700. 

Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/article-106508.html 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-105976.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-105976.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/article-106508.html


43. Нікітіна С. ”Безпечне місто” – відеокамери з функцією 

автоматичного розпізнавання кольору авто та номерних знаків, 

ідентифікації людей / Світлана Нікітіна // Червоний гірник (Кривий Ріг). — 

2020. — 14 січ. (№ 3). — С. 2. Йдеться про те, що у грудні 2019 року 

Криворізький міський голова Юрій Вілкул підписав меморандум про 

співпрацю з Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській 

області і тим самим дав потужний імпульс багаторічній міській програмі 

”Безпечне місто” для допомоги правоохоронцям. Наголошено, що з 

бюджету міста виділяється фінансування на придбання планшетів з 

модулями системи GPS-навігації – для поліцейських автопатрулів, на 100 % 

забезпечено поліцейські підрозділи паливно-мастильними матеріалами та 

оновлено автопарк. 

44. Олійник Л. Позов Пивовара: буде апеляція / Лариса Олійник 

// Ria (Вінниця). — 2019. — 24 груд. (№ 52). — С. 8. Йдеться про те, що 

Вінницький адмінсуд відмовив експоліцейському, який хотів поновитися на 

службі з виплатою грошової компенсації за вимушені прогули. Зауважено, 

що родичі загиблого від його руки Олександра Комарніцького назвали це 

рішення справедливим, однак адвокат Сергія Пивовара сказала, що вони 

подаватимуть апеляцію. 

45. Охріменко І. М. Актуальні психологічні проблеми 

управління персоналом сучасної поліцейської організації / І. М. 

Охріменко // Юрид. психологія. – 2019. – № 2. — С. 70-77. Зазначено, що 

перелік психологічних проблем в управлінській діяльності керівників органів 

поліції детермінується окремими об’єктивними факторами, притаманними 

системі управління. Виокремлено три групи організаційно-психологічних 

засад сучасного управління персоналом: використання креативних підходів 

щодо організації та здійснення управлінської діяльності керівником; 

урахування мотиваційних чинників щодо стимулювання діяльності 

персоналу; гнучкий контроль за ефективністю поліцейської діяльності. 

Наголошено, що загалом управлінська діяльність керівника органів 



Національної поліції першочергово має бути спрямована на оптимальне 

обрання психологічно обґрунтованого та практично виправданого 

інструментарію когнітивно-комунікативної взаємодії для реалізації 

службових завдань.                       Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1123/1128 

46. Парламентский комитет поддержал законопроект об 

уголовном преследовании за тяжкие военные преступления // Юрид. 

практика. — 2020. — 10 февр. (№ 6). — С. [Електронні дані]. Зазначено, що 

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

рекомендував до прийняття у першому читанні законопроект ”Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм 

міжнародного кримінального та гуманітарного права”. Законопроект 

спрямований на забезпечення повноти імплементації положень 

міжнародного кримінального та гуманітарного права щодо кримінально-

правового переслідування за міжнародні злочини (геноцид, злочини агресії, 

злочини проти людяності і військові злочини), а також забезпечення 

виконання міжнародних зобов’язань щодо запобігання юридичній і 

фактичній безкарності за вчинення таких злочинів.                Текст: 

https://pravo.ua/parlamentskij-komitet-podderzhal-zakonoproekt-ob-ugolovnom-

presledovanii-za-tjazhkie-voennye-prestuplenija/ 

47. Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали X Міжнар. 

наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, м. Одеса, 19 квіт. 

2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Соц.-

прав. ф-т, Каф. труд. права та права соц. забезпечення, Студент. наук. т-во 

соц.-прав. ф-ту ; [уклад.: О. І. Босак, І. С. Горбова, Ю. І. Лобурак; за заг. ред. 

Г. І. Чанишевої]. — Одеса : Фенікс, 2019. — 284 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802396 Зі змісту: До проблеми визначення поняття 

”контракт про проходження служби в поліції” / С. В. Вереітін. – С. 26-29; 

Окремі проблеми правової регламентації дисциплінарного проступку 

поліцейських / Д. Є. Жеребцов. – С. 39-42. 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1123/1128
https://pravo.ua/parlamentskij-komitet-podderzhal-zakonoproekt-ob-ugolovnom-presledovanii-za-tjazhkie-voennye-prestuplenija/
https://pravo.ua/parlamentskij-komitet-podderzhal-zakonoproekt-ob-ugolovnom-presledovanii-za-tjazhkie-voennye-prestuplenija/


48. Представнники НАЗК роз’яснили проблемні питання 

декларування неповнолітніх дітей від попередніх шлюбів, які 

проживають окремо // Юрид. практики : [дод. до газ. ”Місц. 

самоврядування”]. — 2020. — № 1/1 (січ.). — С. 9. Надано роз’яснення від 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про те, що 

відомості про неповнолітню дитину – члена сім’ї суб’єкта декларування від 

попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого члена сім’ї суб’єкта 

декларування, не підлягають відображенню у декларації. Подано 

інфографіку ”Особливості декларування дітей від попереднього шлюбу”. 

Інформацію розміщено на веб сайті НАЗК.                            Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106447.html 

49. Представнники НАЗК роз’яснили, як розраховувати термін 

користування об’єктами декларування протягом не менше половини 

днів звітного періоду // Юрид. практики : [дод. до газ. ”Місц. 

самоврядування”]. — 2020. — № 1/1 (січ.). — С. 10. Надано роз’яснення від 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про можливі 

види розрахунків терміну користування або володіння об’єктами 

декларування в залежності від типу заповнюваної декларації. Наведено 

інфографіку ”Як розраховувати термін користування або перебування у 

володінні об’єктів декларування”. Інформацію розміщено на веб сайті НАЗК. 

Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-

106450.html 

50. Пчелін В. Органи національної поліції України як суб’єкт 

запобігання та протидії корупції в Україні / Віталій Пчелін // Право і 

Безпека. – 2019. – № 1. — С. 72-77. Розглянуто правовий статус органів 

Національної поліції України як суб’єкта запобігання та протидії корупції. 

Обгрунтовано доцільність використання єдиної конструкції ”суб’єкт 

запобігання та протидії корупції”. З’ясовано, що поліція як такий суб’єкт 

реалізує свої повноваження як у внітрішньовідомчих відносинах, так і у 

зовнішніх. 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106447.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106450.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106450.html


51. Рівчаченко О. А. Формування комунікативної толерантності 

в поліцейських Національної поліції України за допомогою 

інтерактивних засобів навчання / О. А. Рівчаченко // Юрид. психологія. – 

2019. – № 2. — С. 109-116. Обгрунтовано думку, що комунікативна 

толерантність поліцейських Національної поліції є обов’язковою складовою 

спеціальної професійної підготовки, сприяє становленню особистості 

професіонала, є підґрунтям професійної майстерності та запорукою 

ефективної правоохоронної діяльності. Наголошено на доцільності введення 

дисципліни ”Толерантність і недискримінація в роботі поліцейських” до 

програми підготовки курсантів усіх спеціальностей у закладах вищої освіти 

МВС України. Зазначено, що реалізація завдання з формування 

комунікативної толерантності поліцейських потребує застосування 

сучасних педагогічних форм і методів, чому цілком відповідають 

інтерактивні засоби навчання.                            Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1128/1133 

52. Рогачук Д. Державне бюро Президента / Дарина Рогачук 

// День. — 2020. — 24 - 25 січ. (№ 12/13). — С. 10. У контексті створення 

нового правоохоронного органу в Україні – Державного бюро розслідування – 

розглянуто, чому Бюро, яке за задумкою мало стати потужною зброєю 

проти різних злочинів влади, вже на етапі вибору керівництва запідозрили в 

заангажованості та залежності від Президента України. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/derzhavne-byuro-prezydenta 

53. Свєнчіцький М. Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький: 

”Бізнес не знає, які великі в нього права” / Марчін Свєнчіцький ; 

спілкувалася Юлія Самаєва // Дзеркало тижня. — 2020. — 1 – 7 лют. 

(№ 1280). — [Електронні дані]. Наведено інтерв’ю з бізнес-омбудсменом 

Марчіном Свєнчіцьким про звіт ради бізнес-омбудсмена в Україні, яка 

забезпечує безоплатну правову допомогу компаніям, що зіштовхнулися з 

тиском держорганів. Зауважено, що кількість скарг не скорочується, 

податкова продовжує третирувати підприємців, поліція не діє. За словами 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1128/1133
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/derzhavne-byuro-prezydenta


бізнес-омбудсмена, кількість скарг стає меншою, наприклад, щодо органів 

прокуратури, але, з іншого боку, збільшується число скарг на бездіяльність 

органів влади. Наприклад, є звернення до поліції про спробу рейдерства. 

Жертва знає, хто це зробив, і чекає допомоги від держави. А поліція 

прийняла заяву і місяць, два, три взагалі нічого не робить. І кількість скарг 

на бездіяльність поліції зростає.        Текст: https://dt.ua/business/biznes-

ombudsmen-marchin-svyenchickiy-biznes-ne-znaye-yaki-veliki-v-nogo-prava-

337824_.html 

54. Святокум І. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

поліцейських комісій: стан і перспективи розвитку / Ігор Святокум 

// Право і Безпека. – 2019. – № 1. — С. 47-52. Запропоновано врегулювати 

повноваження поліцейських комісій щодо визначення пріоритетів 

поліцейської діяльності відповідних територіальних органів поліції. 

55. Сердюк М. Наруга над пам’яттю / Микола Сердюк // Сіл. вісті. 

— 2020. — 24 січ. (№ 5). — С. 1. У контексті призначення 20 січня 2020 р. 

одним із заступників директора Державного бюро розслідувань колишнього 

адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова, зазначено, що подія 

викликала неабиякий резонанс і обурення у суспільстві. Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19753/index.php?n=44499 

56. Скубак Е. О. Психологічна природа й мотиви злочинів, 

пов’язаних із зловживанням посадовим становищем, і способи їх 

подолання / Е. О. Скубак // Юрид. психологія. – 2019. – № 1. — С. 69-73. 

Визначено основні групи мотивів як спонукальних причин дій та поведінки 

особи у разі зловживання службовим становищем, проаналізовано роль 

заробітної плати як універсального запобіжника корупційних ризиків. 

Надано оцінку державній системі невідворотності покарання, належного 

контролю за державними закупівлями, моніторингу способу життя 

чиновників, а також ролі дієвого антикорупційного законодавства та 

спеціалізованих антикорупційних органів. Результатом дослідження є 

здійснення психологічного аналізу мети й мотиву вчинення корупційних 

https://dt.ua/business/biznes-ombudsmen-marchin-svyenchickiy-biznes-ne-znaye-yaki-veliki-v-nogo-prava-337824_.html
https://dt.ua/business/biznes-ombudsmen-marchin-svyenchickiy-biznes-ne-znaye-yaki-veliki-v-nogo-prava-337824_.html
https://dt.ua/business/biznes-ombudsmen-marchin-svyenchickiy-biznes-ne-znaye-yaki-veliki-v-nogo-prava-337824_.html
http://www.silskivisti.kiev.ua/19753/index.php?n=44499


злочинів держслужбовцями на прикладі різних країн світ. Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1111/1116 

57. Слободянюк М. Объединяться и показывать зубы / Марина 

Слободянюк // Корреспондент. — 2020. — № 1/2 (31 янв.). — С. 14. Керівник 

сервісу підбору нянь ”Парасолька” Марина Слободянюк висловила думки 

щодо скандальної історії навколо атаки поліцейських на один із приватних 

київських дитячих садочків. М. Слободянюк роз’яснила, чому, згідно з 

Кримінальним Кодексом, дії поліцейських є направимірними, а також 

розповіла про досвід існування таких дитячих садків у Німеччині, Ізраїлі, 

Канаді. Текст: https://ua.korrespondent.net/magazine/archive/845/ 

58. Спецслужбы РФ пытались завербовать трех жителей 

Сумщины // ДС-экспресс. — 2020. — 15 янв. (№ 3). — С. 4. Подано 

інформацію, що контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила 

вербування спецслужбами Російської Федерації (РФ) українських громадян. 

Контррозвідники спецслужби виявили факти вербування представниками 

Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ трьох жителів Сумської області. Це 

колишній правоохоронець, учитель і працівник одного з підприємств регіону, 

які входять до складу концерну ”Укроборонпром”. За допомогою 

завербованих агентів ФСБ РФ намагалася отримати актуальні 

розвідувальні відомості про місця розташування підрозділів регіонального 

управління СБУ, дислокованих в області військових частин Збройних сил 

України (ЗСУ). Вербувальники також планували отримати інформацію про 

завод на Сумщині, який виробляє продукцію для оборонної галузі. Всі 

громадяни України, які стали об’єктами вербування спецслужб РФ, 

добровільно повідомили СБУ про ці факти. 

59. Суд визначив покарання страховим шахраям що 

виготовляли фальшиві поліси // Страх. справа. – 2019. – № 4. — С. 31. 

Розглянуто роботу правоохоронних органів з виявлення шахраїв. 

60. Теперь силовики могут проверять счета граждан без 

разрешения суда // Факты и коммент. — 2020. — 6 – 12 февр. (№ 5). — С. 2. 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1111/1116
https://ua.korrespondent.net/magazine/archive/845/


Проінформовано, що на виконання змін, внесених Верховною Радою                

31 жовтня 2019 року до Закону України ”Про банки і банківську діяльність”, 

Національний банк змінив порядок розкриття банківської таємниці, 

спростивши цю процедуру для слідчих і контролюючих органів. Відтепер 

отримати інформацію без рішення суду, а тільки за письмовим запитом 

зможуть органи прокуратури, Державне бюро розслідувань, Національне 

антикорупційне бюро. Крім того, вже з 28 квітня 2020 року наберуть 

чинності норми Закону ”Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, 

ухвалений парламентом 27 грудня 2020 року. Як зазначила міністр фінансів 

Оксана Маркарова, оновленим Законом збільшився поріг суми, що підлягає 

перевірці, а також послабився фінансовий моніторинг для добросовісного 

бізнесу й добропорядних громадян. 

61. Украл больше миллиона гривен с чужих банковских счетов 

// Событие сегодня (Каменское). — 2019. — 25 дек. (№ 52). — С. 10. Подано 

інформацію, що житель Дніпропетровщини, імітуючи помилку в роботі 

банкоматів, за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку 

наступного користувача. Таким чином йому вдалося викрасти понад мільйон 

гривень з банківських рахунків громадян. Співробітники кіберполіції в 

Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції, за 

процесуального керівництва місцевої прокуратури № 1 викрили в незаконній 

діяльності місцевого жителя. Під час проведення обшуку в будинку шахрая 

поліцейські вилучили скомпрометовані картки, мобільні телефони і sim-

карти, використані під час вчинення злочинів.  

62. Циганенко А. А. Напрямки удосконалення діяльності 

національної поліції щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина / А. А. Циганенко // Прав. держава. – 2019. – № 35. — С. 54-60. 

Подано авторські пропозиції щодо методологічних, наукових та 

організаційних механізмів процесів такого удосконалення. Розглянуто 



категорію публічної безпеки як складової частини забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. Визначено рівні процесу удосконалення, в результаті 

чого формується концепція сервісної держави як елементу забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина правоохоронними органами.    Текст: 

http://pd.onu.edu.ua/article/view/181341/182827 

63. Чишко К. Правоохоронна діяльність Національної гвардії 

України із забезпечення публічної безпеки і порядку: проблеми та шляхи 

їх вирішення / Катерина Чишко // Право і Безпека. – 2019. – № 2. — С. 58-

62. Розглянуто зміст нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку Національною 

гвардією України. Приділено безпосередню увагу теоретичним основам 

понять ”публічна безпека” та ”публічний порядок”. Описано актуальні 

проблеми забезпечення публічної безпеки та порядку Національною гвардією 

України. Запропоновано конкретні шляхи усунення правових та 

організаційних проблем забезпечення публічної безпеки та порядку 

Національною гвардією України. 

64. Шаповалова К. Г. Роль прокурора в додержанні законності 

під час обмеження конституційних прав і свобод людини в 

кримінальному провадженні / К. Г. Шаповалова // Прав. держава. – 2019. – 

№ 33. — С. 142-148. Досліджено питання процесуальної діяльності 

прокурора щодо додержання законності в кримінальному провадженні; 

проаналізовано питання обмежень та порушень конституційних прав та 

свобод на досудовому розслідуванні, гарантій законності досудового 

розслідування. Розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства. Текст: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162073 

65. Шевченко А. Очільники антикорупційних відомств 

прозвітують у парламенті / Анна Шевченко // Голос України. — 2020. —   

28 січ. (№ 16). — С. 2. Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань антикорупційної політики, на якому, як 

повідомила голова комітету Анастасія Красносільська, ухвалено рішення 

http://pd.onu.edu.ua/article/view/181341/182827
https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162073


запросити виступити в комітеті зі звітами директора Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника та нещодавно 

призначеного голову Національного агентства з питань запобігання корупції 

(НАЗК) Олександра Новікова. Комітет затвердив Звіт про підсумки своєї 

роботи у вересні 2019 – січні 2020 рр.  і план роботи на лютий – липень   

2020 року. Зокрема, в лютому заплановано провести чотири засідання 

комітету та закрите засідання в НАБУ, а також  провести виїзні засідання 

комітету в Одеській області, Сєвєродонецьку і повторно в Харкові. 

Запропоновано організувати поїздки депутатів – членів комітету до 

Чернігівської та Полтавської областей та оголошено конкурс про відбір 

трьох представників від ВР України до складу конкурсної комісії з відбору 

кандидата на посаду голови Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів. Надано інформацію про засідання підкомітету з дотримання 

законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної 

влади та місцевого самоврядування під головуванням керівника підкомітету 

Вікторії Сюмар, на якому було розглянуто критичну ситуацію з проведенням 

конкурсу на керівні посади в Державному бюро розслідувань (ДБР), а також 

з розслідуванням злочинів часів Революції Гідності. Присутні на засіданні 

адвокати Євгенія Закревська та Віталій Титич і члени родин героїв 

”Небесної Сотні” висловили занепокоєння в зв’язку з тим, що з часу передачі 

справ Майдану до ДБР розслідування кримінальних проваджень фактично 

припинилося, і ситуація може ще погіршитися через конфлікт інтересів 

одного із заступників ДБР, який здійснював захист підозрюваного у цих 

справах Віктора Януковича. За результатами засідання підкомітет 

ініціював звернутися від імені парламентського Комітету з питань 

антикорупційної політики до Офісу Генерального прокурора щодо надання 

інформації про працівників Офісу, що були переведені до ДБР, із зазначенням 

відповідних підстав та їх причетності до розслідування злочинів часів 

Революції Гідності, а також звернутися до т. в. о. голови ДБР із 



застереженнями щодо прозорості проведення конкурсів на керівні посади й 

урахування конфлікту інтересів при проведенні таких конкурсів. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326836 

66. Щупальця Авакова // Україна молода. — 2020. — 29 січ. 

(№ 10). — С. 5 [Електронні дані]. Йдеться про діяльність Арсена Авакова на 

посаді міністра внутрішніх справ України. Політик лишається єдиним 

урядовцем, який зберігає за собою міністерське крісло з 27 лютого 2014 року, 

тобто майже шість років. Він був членом Кабміну за часів прем’єрства 

Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана й лишається міністром в уряді 

Олексія Гончарука, отримавши від нової влади так званий другий шанс під 

персональну відповідальність Президента України Володимира Зеленського. 

Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3559/180/142739/ 

67. Юрченко-Шеховцова Т. І. Дослідження взаємозв’язку 

характерологічних особливостей поліцейських із розвитком їхньої 

правосвідомості / Т. І. Юрченко-Шеховцова // Юрид. психологія. – 2019. – 

№ 2. — С. 39-45. За результатами проведеного дослідження проаналізовано 

виявлені статистичні відмінності між кількісними показниками рівнів 

розвитку правосвідомості виокремлених груп. Висвітлено особливості 

інтеркореляційних зв’язків показників розвитку правосвідомості з 

характерологічними рисами поліцейських.                        Текст: 

https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/article/view/1119/1124 

68. Як полковник спалився на газовому контракті // Актуал. для 

подолян (Хмельницький). — 2020. — 16 січ. (№ 3). — С. 3. Подано 

інформацію, що на Хмельниччині Служба безпеки України (СБУ) затримала 

начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький 

Міністерства оборони України, полковника Петра Хохуна під час 

отримання хабара у розмірі 80 тисяч гривень, який організував схему 

”відкатів” при проведенні тендерів на постачання природного газу для 

об’єктів Міноборони. 
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