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Діяльність правоохоронних органів 

 

1. Баганець О. В. Концепція вдосконалення діяльності 

правоохоронних органів України / Олексій Васильович Баганець ; [передм. 

М. А. Погорецький]. — Київ : Прав. єдність : Алерта, 2019. — 257 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А798788 Розкрито проблемні питання діяльності 

правоохоронних органів України та проблеми їх реформування за останні 

роки. Висвітлено причини та умови, що призвели до негативних результатів 

реформ правоохоронної системи України. Викладено авторське бачення 

шляхів правового й організаційного характеру подолання негативних 

наслідків цих реформ, що сприятиме ефективності діяльності 

правоохоронних органів України. 

2. Баганець О. Нездійсненні бажання чергового ”реформатора” 

: ліквідація військової прокуратури, жорстка відповідальність для 

суддів, очищення прокуратури – майбутні плани команди ЗЕ? / Олексій 

Баганець // Юрид. вісн. України. — 2019. — 23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — 

С. 6 – 7. Зазначено, що в червні 2019 року для команди нового Президента 

заступник Генерального прокурора (2000 – 2002, 2005 – 2006, 2014 – 2015 

рр.) Олексій Баганець, розробив Концепцію вдосконалення діяльності 

правоохоронних органів, в якій виклав свої пропозиції щодо посилення 

ефективності і законності в роботі органів прокуратури та правопорядку. 

Цю програму О. Баганець презентував на засіданні світового конгресу 

українських юристів. Наведено коментар О. Баганця щодо роботи 

правоохоронних органів. 



3. Біленко О. Позитивний досвід роботи прокуратури 

Дніпропетровської області у сфері захисту інтересів держави у земельних 

відносинах / Олександр Біленко // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 6. — С. 57-

66. Розглянуто питання забезпечення системного вивчення відомостей 

Єдиного державного реєстру судових рішень, опрацювання інформації з 

контрольних органів,  органів  виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, які дали змогу прокуратурі Дніпропетровської області 

реалізувати представницькі повноваження в інтересах держави шляхом 

оскарження незаконних судових рішень. 

4. Бова А. Підірвали ректора університету / Анна Бова // Газета 

по-українськи. — 2019. — 6 верес. (№ 69). — С. 4. Подано інформацію, що 

уранці 4 вересня 2019 року у Тернополі вчинено замах на ректора 

Національного університету Андрія Крисоватого. Указано, що вибухівку 

прикріпили на воротах двору. Слідчі розглядають кілька версій замаху. 

Перша – професійна діяльність Андрія Крисоватого. Його називають одним 

із найбагатших ректорів України із задекларованими доходами. Друга версія 

– вимагання грошей. На це вказує записка, яку знайшли на місці події. Не 

виключають, що замах стався через конфлікти, пов’язані із землею 

університету. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_pidirvali-

rektora-universitetu/925881 

5. Бочкарев С. Почему ”Роттердам плюс” мертв, а битва против 

него продолжается? / Сергий Бочкарев // Факты и коммент. — 2019. —      

29 авг. – 4 сент. (№ 33). — С. 8. Висвітлено ситуацію навколо використання 

формули ”Роттердам плюс” і подій, пов’язаних з нею. Зазначено, що 

”Роттердам плюс” не є офіційною назвою, а всього лише спрощеним 

словосполученням, яке останнім часом використовують для нагнітання 

пристрастей. Зазначено, що ”Роттердам плюс” багатьма сприймається як 

сформована попередньою владою корупційна схема, за якою купують дешеве 

українське вугілля, а в тарифи для населення закладають на нього якусь 

незрозумілу роттердамську ціну, та плюс ще додають за неіснуючу 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_pidirvali-rektora-universitetu/925881
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доставку. Роз’яснено, як працює ця схема, коли розпочала й припинила дію в 

Україні; чому використання ”формульного” ціноутворення в 

електроенергетиці кладе край корупції. Акцентовано увагу на розслідуванні 

справи стосовно ”Роттердам плюс” антикорупційними органами України – 

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Спеціалізованою 

антикорупційною прокуратурою (САП), а також СБУ. Роз’яснено, що з 

моменту набуття чинності з 1 липня 2019 року Закону України ”Про ринок 

електроенергії” ціна електроенергії, як і у всій Європі, визначається 

попитом і пропозицією. Початок дії ринкових відносин у цій царині співпав зі 

зміною політичної влади, і як наслідок – активізація дискредитації 

”Роттердам плюс” і переслідування тих, кого можна пов’язати з цією 

формулою. Текст: https://fakty.ua/316027-pod-ilovajskom-sootnoshenie-nashih-i-

vrazheskih-sil-bylo-nesopostavimo-vyvody-speckomissii 

6. Вальчук Н. ”Силовики підігрують Офісу Президента” / Назар 

Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. — 20 серп. (№ 64). — С. 8. Йдеться 

про те, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій 

і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника Ігоря 

Овдієнка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Зазначено, 

що 16 серпня суд дозволив арештувати Ю. Гримчака на 60 діб із 

можливістю застави 6 млн грн, а І. Овдієнка – на два місяці із заставою у     

4 млн грн. Зауважено, що силовики пробують підіграти Офісу Президента, 

ініціатива їхня, Банкова цього не вимагала, навпаки СБУ та НАБУ хочуть 

показати користь В. Зеленському, мовляв, готові боротися з корупцією. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_siloviki-pidigruyut-ofisu-

prezidenta/922784 

7. Вальчук Н. НАБУ відкрило справу проти Василя Грицака 

/ Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. — 20 серп. (№ 64). — С. 8. 

Йдеться про те, що Національне антикорупційне бюро 8 серпня відкрило 

кримінальне провадження проти колишнього голови Служби безпеки України 

Василя Грицака. Зазначено, що детективи розслідують можливе 
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притягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи. Підозри поки 

нікому не висували, тривають слідчі дії. Заявник звинуватив Грицака, його 

заступника, прокурорів і керівництво слідчого управління Нацполіції у 

Волинській області у зловживанні владою та отриманні хабара. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_nabu-vidkrilo-spravu-proti-vasilya-

gricaka/922785 

8. Вишневский Ю. Зачем Зеленскому срочно понадобилась 

жертва в виде Грымчака / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. 

— 19 авг. (№ 33). — С. 2, 3. Йдеться про арешт заступника міністра з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

Юрія Гримчака. На думку автора статті, Юрій Гримчак має достатній 

статус для того, щоб команда чинного Президента України Володимира 

Зеленського зробила з нього символ корумпованості попередньої влади та 

довела справу до суду. Зазначено, що співробітники Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно зі співробітниками Служби 

безпеки України (СБУ) та Генеральної прокуратури України (ГПУ) 

затримали його 14 серпня за підозрою в отриманні хабара в особливо 

великих розмірах. 

9. Вишневский Ю. Как Зеленский строит с нуля спецслужбу 

круче НАБУ / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. — 2 сент. 

(№ 35). — С. 4. Розглянуто перспективи створення Президентом України 

Володимиром Зеленським нового державного органу Служби фінансових 

розслідувань (СФР). Наразі іде активне розроблення законопроекту про 

СФР, роботою над ним керує секретар Ради Національної безпеки та 

оборони Олександр Данилюк. На думку Президента України, правоохоронні 

органи не мають займатися розслідуванням економічних злочинів, а для 

цього буде створений спеціальний орган, який буде вести такі справи. 

10. Вишневский Ю. Как Саакашвили будут контролировать 

через Курченко / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. — 26 авг. 

(№ 34). — С. 2, 3. Йдеться про заяву Генерального прокурора України Юрія 
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Луценка стосовно подальшої долі розслідування справи проти Михаїла 

Саакашвілі, якого звинувачують у змові з олігархом Сергієм Курченком. 

Зазначено, що під час розслідування було встановлено, що Михаїл Саакашвілі 

отримував значні кошти на проведення в Україні акцій протесту з метою 

захоплення влади, що повинно було забезпечити відновлення контролю 

Сергію Курченку над відібраними у нього активами. На думку Юрія Луценка, 

від кандидатури, хто очолить Генеральну прокуратури України, буде 

залежати, чи буде ця справа доведена до кінця, і як в оточенні чинного 

Президента України Володимира Зеленського можуть впливати на Михаїла 

Саакашвілі. 

11. Вишневский Ю. Не поспешил ли директор ГБР записать 

Порошенко в политические трупы / Юрий Вишневский // Деловая столица. 

— 2019. — 19 авг. (№ 33). — С. 2. У контексті заяв директора Державного 

бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби розглянуто перспективи заведення 

кримінальних справ проти п’ятого Президента України Петра Порошенка. 

Зазначено, що на цей час, зі слів адвоката Петра Порошенка, він проходить 

свідком по двох справах. Акцентовано увагу, що колишній президент цілком 

може розраховувати на підтримку західних партнерів, наголошуючи на 

тому, що незаконний доступ до матеріалів ДБР має колишній заступник 

голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. 

12. Вогнева підготовка працівника Національної поліції України 

: навч. посіб. [для викладачів вогн. підгот. ВНЗ МЗС України, інспекторів 

практ. підрозд. поліції / С. М. Банах та ін.]. — 2-ге вид. — Львів : ЛьвДУВС, 

2018. — 407 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А798495 Зазначено, що 

сучасні умови функціонування Національної поліції України обумовлюють 

необхідність удосконалення навичок вмілого поводження з вогнепальною 

зброєю, знань правових підстав її застосування і використання в процесі 

виконання службово-оперативних завдань. ”Вогнева підготовка” є однією з 

основних дисциплін службової підготовки працівників поліції. Вона формує 

спеціальні знання нормативної бази умов і меж застосування вогнепальної 



зброї та її використання , правил і прийомів стрільби, основ тактичної та 

швидкісної стрільби, тактично-технічних характеристик вогнепальної 

зброї, її будови та призначення, балістичних характеристик тощо.  

13. Гарсія Е. Ф. Порівняльний аналіз діяльності спеціального 

підрозділу Державної прикордонної служби України ”Морська охорона 

України” з аналогічними підрозділами зарубіжних країн / Е. Ф. Гарсія 

// Приват. та публіч. право. – 2019. – № 4. — С. 29-33. Проаналізовано 

діяльність ”Морської охорони України”, з’ясовано недоліки та шляхи їх 

усунення, висвітлено позитивний зарубіжний досвід. 

14. Гнатюк А. Ю. Функціональна структура кримінальної 

процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні / Андрій 

Юрійович Гнатюк ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 

2019. — 150, [1] с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798534 Монографічне 

дослідження присвячене розгляду актуальних питань визначення 

функціональної структури кримінальної процесуальної діяльності прокурора 

у досудовому провадженні. Визначено сучасні методологічні основи 

дослідження кримінальних процесуальних функцій прокурора у досудовому 

провадженні. Розкрито вплив цілей кримінальної процесуальної діяльності 

прокурора у досудовому провадженні на формування функціональної 

структури його діяльності. 

15. ГПУ просить відсторонити від роботи голову Окружного 

адмінсуду // Юрид. вісн. України. — 2019. — 17 – 23 серп. (№ 30). — С. 7. 

Йдеться про те, що Генеральна прокуратура попросила Вищу раду 

правосуддя тимчасово відсторонити трьох суддів Окружного адмінсуду 

Києва, яких притягнули до кримінальної відповідальності. Зазначено, що в 

клопотанні заступника Генпрокурора йдеться про суддів ОАСК Павла 

Вовка, Ігоря Погрібніченка та суддю Суворовського районного суду Одеси 

Івана Шепітка. Їх підозрюють у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів та інших можливих злочинах. 



16. Губаш М. Закон як дишло / Михайло Губаш // Сіл. вісті. — 

2019. — 20 серп. (№ 66). — С. 1. У контексті звільнення з місць позбавлення 

волі В’ячеслава Аброськіна, засудженого на дев’ять років за коригування 

вогню по мікрорайону ”Східний” у Маріуполі, розглянуто, як так званий 

”закон Савченко” дозволив йому вийти раніше з в’язниці. На думку автора 

статті, судова система в Україні має значні недоліки у своїй роботі при 

винесенні вироків за скоєння тяжких злочинів і законодавча ініціатива, свого 

часу запропонована народним депутатом України Надією Савченко, до 

цього немає ніякого відношення. Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19713/index.php?n=43170 

17. Департамент захисту економіки Нацполіції ліквідують 

// Юрид. вісн. України. — 2019. — 23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — С. 11. 

Зазначено, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про ліквідацію 

департаменту захисту економіки Національної поліції України. Про це 

повідомив департамент комунікації МВС України. Наразі в державі гостро 

стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися 

боротьбою з фінансовими та економічними злочинами – Служба фінансових 

розслідувань. 

18. Драган О. Виконання судових рішень у галузі земельних 

відносин у справах, де прокурором здійснювалось представництво 

інтересів держави в Суді / Олена Драган // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 6. 

— С. 50-56. Розглянуто питання про факти самовільного зайняття 

земельних ділянок, протиправного відчуження особливо цінних земель, 

прибережних захисних смуг і земель лісогосподарського призначення, що 

потребує своєчасного застосування прокурорами відповідних заходів 

представницького характеру. 

19. Дудар В. Тссс! Телефон прослуховують / Віктор Дудар 

// Експрес. — 2019. — 8 – 15 серп. (№ 32). — С. 1, 4. У контексті 

оприлюднених Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) розмов 

голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка із 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19713/index.php?n=43170


членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) розглянуто 

питання, пов’язані із правомірністю прослуховування. Досліджено, на якій 

підставі прослуховували суддів і чи можуть правоохоронці таким чином 

збирати інформацію про все, що будь-який громадянин говорить по 

телефону. Зазначено, що СБУ має право цілком таємно отримати дозвіл 

суду на доступ до розмов по мобільному чи стаціонарному телефонах. 

Наведено коментарі колишнього оперативного співробітника 

правоохоронних органів України Сергія Сидорука, адвоката Олега Мицика 

та ін. Текст: https://egazeta24.com/article/91431 

20. Дяченко В. Взорвать ”Квартал-95”. Не рано ли у Зеленского 

начали искать ”своих” террористов? / Виталий Дяченко // Деловая 

столица. — 2019. — 26 авг. (№ 34). — С. 2. У контексті заяви Служби 

безпеки України (СБУ) щодо запобігання теракту напередодні Дня 

Незалежності в Сумській області розглянуто ситуацію, яка активно 

обговорюється в ЗМІ, стосовно можливої співпраці п’ятого Президента 

України Петра Порошенка з націоналістичними організаціями з метою 

повернення до влади. На думку автора статті, затримання 19-річного 

юнака, якого підозрюють у спробі вчинення теракту під час проведення       

23 серпня ”Квартал-фесту” та проведення концерту студії ”Квартал-95” 

може свідчити про зачистку владою націоналістичних організацій, 

неблагонадійних для нової влади. Зазначено, що спроба вчинення 

терористичного акту проти студії ”Квартал-95” в СБУ розглядають як 

спробу вчинення злочину проти чинного Президента України Володимира 

Зеленського. 

21. Дяченко В. Почему неизбежна новая война силовиков 

/ Виталий Дяченко // Деловая столица. — 2019. — 26 авг. (№ 34). — С. 4. У 

контексті перехідного періоду в країні, коли вже обрано нового Президента 

України Володимира Зеленського, а новообрані народні депутати ще не 

приступили до своєї роботи, розглянуто ситуацію щодо можливих 

конфліктів серед правоохоронних органів. Акцентовано увагу на роботі 

https://egazeta24.com/article/91431


Національного антикорупційного бюро України, Генерального бюро 

розслідувань та Служби безпеки України. 

22. Єнін Є. Сім кроків до прокуратури майбутнього / Євгеній Єнін 

// Дзеркало тижня. — 2019. — 31 серп. – 6 верес. (№ 32). — С. 1, 2. Подано 

статтю заступника директора Українського інституту майбутнього та 

керівника проекту по боротьбі з контрабандою Євгенія Єніна, в якій 

викладено бачення майбутньої системи прокуратури в Україні. Визначено 

ключові завдання реформування прокуратури України : перше і найголовніше 

– поза політикою; друге – ”ні” ручному управлінню в прокуратурі; третє – 

наріжне – оптимізація процесів управління в прокуратурі, головним чином за 

рахунок диджиталізації; четверте – кадри, які вирішують усе; п’яте – 

незалежність прокурора; шосте – ”міжнародка” (фокусування на створенні 

міжнародних спільних слідчих груп, що дасть можливість обмінюватися 

інформацією; юридична протидія гібридній війні – агресивний сусід, війна в 

Донбасі, окупація Криму та пов’язані із цим провокації з боку РФ 

супроводжуватимуть Україну ще не один рік); сьоме – спеціалізація 

прокурорів, постійне навчання та самовдосконалення працівників. Зазначено, 

що виконання зазначених завдань можна покласти на Офіс реформ при 

генеральному прокурорі. У підрозділах ГПУ потрібно створити проектні 

команди на чолі з team-leaders (загальну їх координацію має здійснювати 

Офіс реформ), діяльність яких має бути спрямована на реалізацію реформ 

на конкретних напрямах діяльності. Team-leaders – це зорієнтовані на 

реформи співробітники прокуратури (посада не обов’язково має збігатися з 

адміністративною), які пройшли відповідні тренінги з організації роботи в 

рамках проектів. Ця модель успішно апробована в Казахстані. Текст: 

https://dt.ua/internal/sim-krokiv-do-prokuraturi-maybutnogo-322202_.html 

23. Забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової 

трансформації в Україні: II Київський полілог : матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. , [м. Київ], 27 груд. 2018 р. / Нац. акад. прокуратури України,  

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Координатор 

https://dt.ua/internal/sim-krokiv-do-prokuraturi-maybutnogo-322202_.html


проектів ОБСЄ в Україні ; [уклад.: З. А. Загиней, О. О. Кваша, В. В. 

Кощинець]. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. — 128 с. - 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Б360095 Зі змісту: Доктринальне 

тлумачення терміна ”спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції” / О. З. Гладун. – С. 79-84; Основні моделі спеціальних 

антикорупційних органів у світі / Л. М. Шмаль. – С. С. 93-96; Місце та роль 

прокуратури в системі захисту прав і свобод людини: зарубіжний досвід / Н. 

С. Наулік. – С. 109-114; Адміністративно-правовий статус Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів / А. П. Горзов. – С. 114-117. 

24. Задорожный М. ”Евробляхеров” уже начали штрафовать – 

после трехмесячной отсрочки вступил в силу закон об их наказании 

/ Максим Задорожный // Факты и коммент. — 2019. — 29 авг. – 4 сент. 

(№ 33). — С. 9. Проінформовано про набуття чинності з 22 серпня 2019 

року Закону України № 2725-VIII ”Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних 

засобів на митну територію України”, який передбачає адміністративну 

відповідальність за порушення митних правил ввозу транспортних засобів в 

Україну. Зазначено, що власники нерозмитнених машин різко обмежили 

поїздки на них в очікуванні прийняття Верховною Радою 9-го скликання 

більш лояльного закону. Наведено коментарі народного депутата України – 

колишнього керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, 

якого партія ”Слуга народу” висуває на посаду голови транспортного 

Комітету Верховної Ради України, та заступника керівника Офісу 

Президента Руслана Рябошапки щодо чинного законодавства та можливих 

законодавчих змін. 

25. Зеленская Д. Первый пошел / Дарья Зеленская // МК в Украине. 

— 2019. — 21 – 27 авг. (№ 34). — С. 2. Висвітлено ситуацію навколо арешту 

співробітниками Служби безпеки України (СБУ) та Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) заступника міністра з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 



Юрія Гримчака. Політика обвинувачують у злочині, не пов’язаному з його 

діяльністю на посту замміністра – посередництві у вирішенні питання між 

забудовником і Міністерством культури, яке надає дозволи на будівництво в 

історичних місцинах. Зазначено, що арешт Ю. Гримчака – це те, на що так 

довго очікували українці, які звикли до гучних слів про боротьбу з корупцією, 

але жодного разу не побачили покарання за неї. Розглянуто хід розвитку 

подій, пов’язаних із затриманням заступника міністра. Подано коментарі 

Генерального прокурора України Юрія Луценка, який є другом Ю. Гримчака, 

та ін. Проаналізовано, чи може стати арешт Ю. Гримчака початком 

”гарячої осені”. Текст: https://www.mk.ru/politics/2019/08/18/doneck-zamer-v-

trevozhnom-ozhidanii-artilleriya-ne-grokhochet.html 

26. Золотар С. Жандармерія Зеленського / Степан Золотар, 

Михайло Каменєв // Дзеркало тижня. — 2019. — 7 - 13 верес. (№ 33). — С. 1, 

2. Йдеться про те, що 29 серпня 2019 року Президент України Володимир 

Зеленський подав на розгляд нового парламенту законопроект щодо 

перепідпорядкування Національної гвардії України прямо Президентові. 

Відбулася зустріч Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ 

України Арсена Авакова, за участі очільника Офісу президента Андрія 

Богдана і помічника Президента Сергія Шефіра. Впродовж годинної 

розмови Арсен Аваков не тільки відмовився від запропонованих йому 

заступників і заявив про бажання самостійно формувати команду МВС, а й 

не погодився віддати Нацгвардію Главі держави. Не виключено, що в разі, 

якщо такі зміни буде ухвалено, міністр МВС сам подасть у відставку, 

принаймні така погроза пролунала під час зустрічі на Банковій. Текст: 

https://dt.ua/internal/zhandarmeriya-zelenskogo-322848_.html 

27. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності : підручник 

: [для студентів юрид. спец. ВНЗ МВС та МОН, аспірантів, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, наук. та практ. працівників органів та підрозд. МВС 

України, Нац. поліції України] / [В. Б. Вишня та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Вишні ; 

М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро : 

https://www.mk.ru/politics/2019/08/18/doneck-zamer-v-trevozhnom-ozhidanii-artilleriya-ne-grokhochet.html
https://www.mk.ru/politics/2019/08/18/doneck-zamer-v-trevozhnom-ozhidanii-artilleriya-ne-grokhochet.html
https://dt.ua/internal/zhandarmeriya-zelenskogo-322848_.html


Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2019. — 227 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А798536 Розкрито основні положення концепції інформатизації 

суспільства. Викладено основи державної політики та структуру 

інформаційної безпеки. Розглянуто значення інформатизації в юридичній 

діяльності. Значну увагу приділено автоматизації підготовки юридичних 

документів за допомогою Google docx та їх  створенню на основі Google 

sheets. Висвітлено особливості пошуку правової інформації в мережі 

Інтернет.  Подано  детальну інформацію про інформаційно-правові системи 

України та зарубіжних країн, а також юридичні інформаційні системи. 

28. Іспит з водіння авто може суттєво подорожчати // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — С. 23. Подано 

інформацію, що з початку 2020 року в Україні можуть суттєво 

подорожчати послуги сервісних центрів МВС, зокрема, вартість іспиту з 

водіння на отримання посвідчення водія може зрости майже в десять разів. 

Про це повідомив кандидат у народні депутати України від партії ”Слуга 

народу”, начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав 

Криклій. Він пояснив, що зараз сервісні центри утримуються за рахунок 

державного бюджету. А повна вартість від адміністративних послуг іде в 

місцевий бюджет. Владислав Криклій зазначив, що ревізія цін уже 

проводилася, а відповідний законопроект був зареєстрований у Верховній 

Раді, хоча в комітеті поки не розглядався. 

29. Коваленко С. Уряд ліквідує економічний підрозділ 

Національної поліції / Сергій Коваленко // Голос України. — 2019. —          

3 верес. (№ 166). — С. 3. Йдеться про перше засідання нового уряду, на 

якому Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підкреслив, що головним 

пріоритетним завданням стане прискорення економічного зростання. Ще 

одним важливим завданням Олексій Гончарук назвав розбудову 

інфраструктури та повідомив про ухвалення рішення про ліквідацію 

економічного підрозділу Національної поліції України. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321145 

http://www.golos.com.ua/article/321145


30. Коваль Л. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук: ”Починаємо 

працювати!” / Любомира Коваль // Уряд. кур’єр. — 2019. — 3 верес. 

(№ 167). — С. 1, 2. Висвітлено матеріали першого засідання Кабінету 

Міністрів України у новому складі, що відбулось після завершення наради 

Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної 

Ради, Кабінету Міністрів і силових структур. Наголосивши, що головним 

пріоритетом діяльності цей склад Кабміну обрав економічне зростання, 

його глава Олексій Гончарук нагадав про цілі й тактичні завдання, окреслені 

Президентом, які відтепер слід реалізовувати. Усі завдання, за словами 

Прем’єра, вже задекларовано, протягом місяця їх зведуть в офіційний 

документ — Програму діяльності уряду, яку, за законодавством, слід 

подати до парламенту за чотири тижні. Прем’єр попередив, що відтепер 

засідання уряду відбуватимуться без участі представників ЗМІ, а з 

журналістами урядовці спілкуватимуться по завершенні. Зазначено, що 

Уряд запланував ухвалити рішення про ліквідацію економічного підрозділу 

Національної поліції, натомість чекає на рішення Верховної Ради про 

створення спеціального органу, який тепер займатиметься економічними 

злочинами. Указано, що після засідання відбувся перший брифінг Прем’єр-

міністра для представників ЗМІ. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-oleksij-goncharuk-

pochinayemo-prac/ 

31. Кованда А. ”Неможливо буде поновитися через суди” 

/ Ангеліна Кованда // Газета по-українськи. — 2019. — 6 верес. (№ 69). — 

С. 9. Зазначено, що Президент України 29 серпня 2019 року вніс до Верховної 

Ради України законопроект №1032 про реформу Генеральної прокуратури. 

Президент пропонує перейменувати орган на Офіс генерального прокурора. 

Регіональні та місцеві відділення стануть обласними й окружними. Указано, 

що Національна академія прокуратури перетвориться на Тренінговий центр. 

Володимир Зеленський пропонує ліквідувати Військову прокуратуру, але 

зберегти за генпрокурором право утворювати спеціалізовані. Запропоновано 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-oleksij-goncharuk-pochinayemo-prac/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-oleksij-goncharuk-pochinayemo-prac/


зменшити кількість працівників із 15 тисяч до 10. Усі прокурори 

муситимуть звільнитися або пройти атестацію, щоб залишитися на посаді. 

32. Конституційно-правове забезпечення та європейські 

стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 11 груд. 

2018 р.) : до 70-річчя створення Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України ; [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка]. — Київ : Юрид. 

думка, 2018. — 497 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798797 Зі змісту: 

Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави: український і зарубіжний досвід / І. О. 

Кресіна, В. М. Тарасюк. – С. 49-56; Прокуратура в системі конституційно-

правових механізмів забезпечення та охорони прав людини і громадянина / В. 

В. Карпунцов. – С. 404-419. 

33. Криворучко І. Я. Значення стратегічних комунікацій у 

діяльності органів управління державної прикордонної служби / І. Я. 

Криворучко // Інновац. педагогіка. – 2019. – № 11, т. 2. — С. 80-82. 

Проаналізовано стан правоохоронного соціального інституту – 

прикордонної служби України. Визначено зміст поняття «стратегічні 

комунікації». Розкрито значення стратегічних комунікацій у прикордонному 

відомстві. Перераховано функції стратегічних комунікацій на досвіді 

застосування їх в арміях розвинених країн світу. Текст: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/11/part_2/19.pdf 

34. Кулик М. Пріоритетним напрямом роботи органів 

прокуратури Житомирської області є захист інтересів держави у сфері 

використання та охорони надр / Михайло Кулик // Вісн. прокуратури. – 

2019. – № 7. — С. 29-36. Розглянуто питання надрокористування, яке 

здійснюється на підставі спеціальних дозволів, які видаються Державною 

службою геології та надр України (Держгеонадра). 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/11/part_2/19.pdf


35. Кушнір І. П. Інформаційно-правовий статус державної 

прикордонної служби України / І. П. Кушнір // Приват. та публіч. право. – 

2019. – № 4. — С. 50-53. Досліджено та визначено зміст, особливості та 

елементи інформаційно-правового статусу державної прикордонної служби 

України. 

36. Леванова М. ”Израиль для нас всегда будет примером того, 

как надо защищать свою землю и беречь жизни своих солдат, своих 

граждан” / Маргарита Леванова // Факты и коммент. — 2019. — 22 – 28 авг. 

(№ 32). — С. 2. Проінформовано про візит до Києва Прем’єр-міністра 

Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Наведено тези виступів Президента України 

Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Ізраїлю під час спільної зустрічі. 

Президент України подякув Нетаньягу за незмінну підтримку 

територіальної цілісності України й закликав його визнати голодомор 

геноцидом українського народу (що зробили вже 23 країни світу). Також 

висвітлено тематику зустрічей Біньяміна Нетаньягу із Прем’єр-міністром 

України Володимиром Гройсманом (обговорено співробітництво у 

сільському господарстві, у сфері ІТ, енергетичному секторі та харчовій 

промисловості) та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим 

(розглянуто проблеми поїздок українців до Ізраїлю тощо). 

37. Лємєнов О. Роздоріжжя змін у кримінальному блоці 

ЗеКоманди / Олександр Лємєнов // Дзеркало тижня. — 2019. — 31 серп. –     

6 верес. (№ 32). — С. 2. У статті головний експерт StateWatch Олександр 

Лємєнов проаналізував нові кадрові призначення силового блоку в системі 

органів кримінальної юстиції – Генеральній прокуратурі України, Службі 

безпеки України та Міністерстві внутрішніх справ України. Надано оцінку 

діяльності та перспективи проведення реформ новим Генеральним 

прокурором України Русланом Рябошапкою, новим Головою Служби безпеки 

України Іваном Бакановим, Міністром внутрішніх справ України Арсеном 

Аваковим. Розглянуто реорганізацію Генеральної прокуратури України, що 

вже традиційно перетвориться на Офіс Генерального прокурора, і саме 



навколо цієї інституції вибудовуватиметься вся система органів 

кримінальної юстиції. Зазначено, що останнім часом міжнародні партнери 

почали приділяти увагу реформуванню Служби безпеки України, проведено 

низку зустрічей на високому рівні. Західні союзники справді готові 

підтримувати процес, розуміючи, що він триватиме не один рік. У команді 

Президента багато хто готовий працювати над фундаментальними 

змінами. Новий Голова Служби безпеки України Іван Баканов, своєю чергою, 

схоже, дослухається до позиції ”старих кадрів”. Він стверджує, що 

демілітаризацію не варто проводити до закінчення війни на Донбасі, або 

говорить про несвоєчасність окремих кроків. Цілком можливо, що для зміни 

позицій Баканову потрібен час. З іншого боку, Секретар Ради національної 

безпеки і оборони України (РНБОУ) Олександр Данилюк та новий очільник 

Генеральної прокуратури Руслан Рябошапка підтримують глобальні 

пропозиції щодо реформування Служби безпеки. Загалом, логічно було б 

побачити поетапні зміни, які б розпочалися найближчим часом. Керівником 

Міністерства внутрішніх справ України в новому уряді призначено Арсена 

Авакова. Ще один орган, який планують вивести на політичну арену, 

називатиметься Фінансове бюро розслідувань (ФБР). Наразі в 

законопроекті фігурує статус центрального органу виконавчої влади, який 

реалізує державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття злочинів у сфері господарської діяльності, які 

прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері 

фінансів. Новообраному Президентові України потрібні справно 

функціонуючі органи правопорядку (ДБР, НАБУ – САП, Фінбюро 

розслідувань), як і ключовий орган у системі кримінальної юстиції (Офіс 

Генерального прокурора). Текст: https://dt.ua/internal/rozdorizhzhya-zmin-u-

kriminalnomu-bloci-zekomandi-322201_.html 

38. Лізинг прискорює отримання житла // Уряд. кур’єр. — 2019. — 

29 серп. (№ 164). — С. 2. Йдеться про презентацію міністром внутрішніх 

справ України Арсеном Аваковим перших підсумків реалізації мотиваційної 

https://dt.ua/internal/rozdorizhzhya-zmin-u-kriminalnomu-bloci-zekomandi-322201_.html
https://dt.ua/internal/rozdorizhzhya-zmin-u-kriminalnomu-bloci-zekomandi-322201_.html


програми Міністерства внутрішніх справ (МВС) – житло для поліцейських 

та рятувальників у пільговий фінансовий лізинг. Міністр розповів про умови 

участі у програмі та зазначив, що програма зміцнить професійну мотивацію 

у щоденній роботі та сприятиме особистісному розвитку. 

39. Матеріали науково-практичної конференції ”Правова 

система держави: сучасні тенденції та фактори розвитку”, (5 - 6 квіт. 

2019 р.). — Івано-Франківськ ; Херсон : Молодий вчений, 2019. — 103 с. 

Шифр  зберігання в Бібліотеці: А798553 Зі змісту: Проблеми реформування 

Служби безпеки України / С. М. Власенко. – С. 92-94; Проблеми 

реформування правоохоронної та судової систем України / С. М. Власенко. – 

С. 94-97.   

40. Медведенко Н. В. Правові та організаційні засади 

дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України    

/ Н. В. Медведенко, С. В. Медведенко, О. В. Ковальова; М-во внутр. справ 

України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Букаєв В. В., 2019. —    

262 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798552 Розглянуто питання, 

пов’язані з дисциплінарним провадженням, яке є важливою складовою 

регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного, трудового 

права та публічного управління. Здійснено комплексне дослідження правових 

та організаційних засад дисциплінарного провадження в органах 

Національної поліції України. 

41. На Банковій планують реформувати ГПУ // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — С. 8. Зазначено, що 

партія ”Слуга народу” планує реформувати Генеральну прокуратуру в Офіс 

Генпрокурора. Про це повідомляють джерела з оточення партії. У свою 

чергу, регіональні осередки прокуратури будуть перейменовані в офіси 

регіональних прокурорів, а місцеві – в офіси окружних прокурорів. У той же 

час, у рамках реформи прокуратури планується ліквідація органів 

прокурорського самоврядування – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 



прокурорів і Ради прокурорів, які були створені за вимогами міжнародних 

експертів. 

42. Нацгвардійці – патрулі // Молодь України. — 2019. — 29 серп. 

(№ 31/32). — С. 13. У контексті доручення міністра внутрішніх справ 

України Арсена Авакова розпочато патрулювання вулиць Хмельниччини, 

зокрема Хмельницького та Кам’янець-Подільського, нацгвардійцями 

Національної гвардії України. 

43. Незаконний видобуток бурштину стане тяжким злочином 

// Юрид. вісн. України. — 2019. — 17 – 23 серп. (№ 30). — С. 7. Йдеться про 

заяву голови Нацполіції Сергія Князєва про те, що для боротьби з 

нелегальним видобутком бурштину в Україні, передусім, необхідно віднести 

цей злочин до категорії тяжких або особливо тяжких. Він вважає, що 

першим кроком має стати посилення відповідальності за порушення правил 

користування надрами, а також за операції з нелегально видобутим 

камінням. Крім того, слід законодавчо врегулювати процес видобутку 

бурштину. Про це глава Нацполіції сказав сьогодні в межах робочої наради 

на Житомирщині під головуванням Президента України Володимира 

Зеленського. 

44. Нормативно-правове регулювання професійної діяльності 

персоналу органів і установ виконання покарань : темат. добірка / М-во 

юстиції України, Дніпров. центр підвищення кваліфікації персоналу Держ. 

кримін.-викон. служби України ; [уклад. Р. М. Кубрак]. — Дніпро : Біла К. 

О., 2019. — 395 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А798801 Видання 

містить окремі нормативно-правові акти, які регламентують діяльність 

персоналу органів та установ виконання покарань. Книга розрахована на 

персонал органів та установ виконання покарань інших правоохоронних 

органів, курсантів та слухачів навчальних закладів, які здійснюють 

підготовку персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. 

45. Панков А. Павел Кириленко принял участие в совещании с 

силовиками области / Александр Панков // Приазов. рабочий (Мариуполь). 



— 2019. — 12 июля (№ 49). — С. 1, 2. Висвітлено матеріали робочого візиту 

в Маріуполь новопризначеного голови Донецької обласної державної 

адміністрації Павла Кириленка, де він зустрівся з представниками силових 

структур Донеччини. Очільник області взяв участь у координаційній нараді 

у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, де 

обговорювались підсумки роботи силових структур у першому півріччі 

поточного року. Текст: http://pr.ua/news.php?new=54232 

46. Пилипчинець В. Наш дільничний інспектор не лише 

контролює, а й роз’яснює та запобігає / Василь Пилипчинець // Голос 

України. — 2019. — 6 верес. (№ 169). — С. 10. Висвітлено професійну 

діяльність дільничого інспектора Міжгірського райвідділення поліції Павла 

Буркала. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321270 

47. Пліско В. І. Вплив системи поетапної підготовки на розвиток 

когнітивного критерію професійної готовності майбутніх працівників 

патрульної поліції / В. І. Пліско, В. В. Бондаренко // Вісн. Черкас. ун-ту. 

Серія : Пед. науки. — Черкаси, 2018. – № 14. — С. 66-72. – Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп18050-14(2018) Висвітлено експериментальну перевірку 

впливу запропонованих новацій системи поетапної підготовки на динаміку 

показників когнітивного критерію професійної готовності майбутніх 

працівників патрульної поліції. 

48. Поліцейська чистка // Юрид. вісн. України. — 2019. — 23 серп. 

– 5 верес. (№ 34/35). — С. 12. Зазначено, що міністр внутрішніх справ (МВС) 

Арсен Аваков заявив про намір звільнити керівників Головних управлінь 

Національної поліції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій та 

Житомирській областях. Про це він заявив під час розширеного засідання 

колегії МВС. Перед цим міністр запитав у керівника Нацполіції Сергія 

Князєва, у яких областях найгірші показники та є нарікання на роботу 

керівників управлінь. 

49. Поліцейські сили для деокупації Донбасу // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 17 – 23 серп. (№ 30). — С. 8. Йдеться про те, що, за 

http://pr.ua/news.php?new=54232
http://www.golos.com.ua/article/321270


словами радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка під час візиту в 

Донецьку область, Міністерство внутрішніх справ має змістову основу для 

підготовки деокупації тимчасово окупованих районів Донеччини. Зазначено, 

що за спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 

800 поліцейських, які будуть задіяні у відновленні державного суверенітету 

на території ОРДЛО. Правоохоронці вивчали міжнародні практики 

миротворчих місій, а також обстановку на тимчасово окупованій 

території – соціально-економічну ситуацію, настрої людей, можливість 

повернення бізнесу. 

50. Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 22 лют.  

2019 р.) : у 2 ч. / М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. 

справ, Юрид. ф-т ; [упоряд. Л. В. Межевська ; редкол.: Фоменко А. Є. та ін.]. 

— Дніпро : Біла К. О., 2019. – Ч. 2 : Актуальні проблеми державотворення 

та правотворення. Розвиток цивілістики. — 152 с. - Шифр  зберігання в 

Бібліотеці: В76650-2 Зі змісту: Проблеми удосконалення розслідування 

нещасних випадків, що сталися з поліцейськими / О. В. Бутиліна. – С. 14-16; 

Щодо проблем правового регулювання трудових прав поліцейських / О. С. 

Бондар. – С. 22-25; Адміністративно-правовий статус Державного бюро 

розслідувань: проблемні питання / К. Ю. Примаков. – С. 123-124; 

Запровадження інституту веб-констеблів як новий механізм забезпечення 

прав людини: досвід Естонії / В. В. Чумак. – С. 142-144. 

51. Ромашкіна О. У нас унікальний шанс — провести всі 

необхідні реформи / Олена Ромашкіна // Голос України. — 2019. — 3 верес. 

(№ 166). — С. 1, 2. Йдеться про зустріч Президента України Володимира 

Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів та 

правоохоронних органів. На зустрічі він зазначив, що Президент, нова 

Верховна Рада, Кабінет Міністрів та правоохоронні органи є однодумцями і 

це створює унікальні можливості для проведення всіх необхідних реформ в 

країні. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков також зауважив, що 



Президент, парламент та уряд — єдина команда, яка дійсно буде 

реалізовувати всі ті обіцянки, які Президент та партія зробили під час 

виборчих кампаній. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук окреслив у своєму 

виступі основні завдання, поставлені перед урядом на наступні п’ять років. 

Особливу увагу Президент приділив питанням реформи правоохоронних 

органів, судів та подолання корупції. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321153 

52. Рябошапка звільнив чотирьох прокурорів // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 6 – 12 верес. (№ 36). — С. 2. Подано інформацію, що      

3 вересня 2019 року, керуючись Законом України ”Про прокуратуру”, 

генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з 

посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської 

областей. У ГПУ нагадують, що на зустрічі з представниками 

громадськості Черкащини під час робочої поїздки Володимира Зеленського 

до регіону деякі учасники розмови скаржилися на роботу прокурора області. 

Президент також наголосив на неналежній роботі органів прокуратури 

регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину. 

53. Серов И. Зачем гаранту план обороны и гвардия / Игорь 

Серов // Сегодня. — 2019. — 2 сент. (№ 161). — С. 3. Йдеться про те, що 

після формування нового Кабінету Міністрів в Україні запланували низку 

ключових змін в оборонному блоці. Президент України вніс на розгляд 

Верховної Ради України два відповідних законопроекти. Володимир 

Зеленський пропонує підпорядкувати Національну гвардію безпосередньо 

Президенту України (зараз вона входить в систему МВС і підпорядкована 

безпосередньо міністру внутрішніх справ України). За допомогою другого 

документа Президент України пропонує створити ”План оборони України”. 

Кореспонденти ”Сегодня” разом з військовослужбовцями та експертами 

проаналізували можливі плюси і ризики запланованих змін. 

54. Серов И. Как мы побывали в роли гаранта / Игорь Серов        

// Сегодня. — 2019. — 9 сент. (№ 166). — С. 5. Йдеться про чемпіонат з 

http://www.golos.com.ua/article/321153


багатоборства серед охоронців Bodyguard— 2019, який відбувається у Києві. 

Участь беруть охоронці українського і білоруського президентів, київського 

управління поліції охорони фізичної безпеки, бодігарди з королівської гвардії 

Йорданії, охоронці з Китаю, Грузії, Болгарії, Румунії, Молдови та Сербії. 

”Сегодня” побували на шоу і дізналися, як охороняють першу особу 

держави. 

55. Склярова Ю. В. Поняття й загальна характеристика 

атестаційного провадження поліцейських в Україні / Ю. В. Склярова 

// Прав. позиція. – 2019. – № 1. — С. 148-153. Визначено основні поняття 

атестаційного провадження в адміністративному праві загалом і зокрема 

атестаційного провадження саме поліцейських в Україні. Акцентовано увагу 

на перспективах розвитку атестаційного провадження поліцейських в 

Україні як одного з видів проваджень в адміністративному праві та 

складника атестації. Текст: 

http://www.legalposition.umsf.in.ua/archive/2019/1/21.pdf 

56. Соколовская М. Украина – Израиль: курс на сближение 

/ Мария Соколовская // МК в Украине. — 2019. — 21 – 27 авг. (№ 34). — 

С  1, 4. Висвітлено візит до Києва прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна 

Нетаньягу вперше за десять років його керівництва урядом. Зазначено, що 

під час візиту відбулась зустріч прем’єр-міністра із Президентом України 

Володимиром Зеленським. Наведено тези виступу учасників зустрічі. У 

коментарях ізраїльського оглядача Соломона Манна щодо перших підсумків 

візиту зазначено, що ”підписаний … важливий договір про юридичне 

співробітництво. Відтепер прокуратура Ізраїлю має право екстрадувати в 

Україну українських злодіїв, що виїхали до Ізраїлю. Також в Умані буде 

створено поліцейський пост. А ще прокуратура Ізраїлю буде допомагати 

українським правоохоронцям з кримінальних справ у Верховному суді 

Ізраїлю”. 

57. Сосков Р. Реалізація органами прокуратури 

Дніпропетровщини конституційної функції представництва інтересів 

http://www.legalposition.umsf.in.ua/archive/2019/1/21.pdf


держави в суді / Роман Сосков // Вісн. прокуратури. – 2019. – № 7. — С. 21-

28. Розглянуто функцію представництва в суді, яка є на сьогодні найбільш 

дієвим способом захисту інтересів держави. Незважаючи на суттєві 

законодавчі зміни щодо порядку реалізації прокурорських повноважень, 

органи прокуратури здатні належним чином захищати державні інтереси 

на пріоритетних напрямах діяльності. 

58. У 32 ОТГ області очікують на власного поліцейського 

офіцера громади // Нова доба (Черкас.обл.). — 2019. — 31 лип. (№ 30). — 

С. 3. Подано інформацію, що перші 32 об’єднані територіальні громади 

(ОТГ) Черкащини вже готові прийняти до себе на службу поліцейського 

офіцера громади. Відповідний меморандум голови ОТГ підписали на заході за 

участю заступника голови Національної поліції України Олександра 

Фацевича. 

59. Франжева Ю. Недетский мир / Юлия Франжева // Приазов. 

рабочий (Мариуполь). — 2019. — 5 июля (№ 47). — С. 1, 2. Висвітлено 

проблему сексуальних злочинів над неповнолітніми. Акцентовано увагу на 

випадках насильства над дітьми, що відбулись у містах України, зокрема в 

Одесі та Маріуполі. Розглянуто дії правоохоронців Маріуполя, спрямовані на 

боротьбу з такими злочинами, покарання злочинців та впровадження 

заходів із забезпечення безпеки дітей. Зазначено, що поліція, народні 

депутати і громадськість вимагає посилити покарання злочинців. 

Проінформовано про розроблений два роки тому колективом авторів           

(у складі адвокатів, представників поліції, прокуратури, лікарів, кримінологів 

та народних депутатів) законопроект № 6607, спрямований на захист дітей 

від сексуального насильства. Проект постійно доопрацьовується. 

Підкреслено, що для прискорення його прийняття, на сайті Верховної Ради 

(ВР) розміщено електронну петицію, яка вже набрала 28 тисяч голосів із    

25 тисяч необхідних. Розглянуто ключові положення законопроекту № 6607. 

Також окреслено норми альтернативного законопроекту № 6449, за який 

Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 



діяльності рекомендував парламенту проголосувати в цілому. Текст: 

http://pr.ua/news.php?new=54181 

60. Ченківська Н. В. Навчання іноземній мові майбутніх 

поліцейських: основні теоретичні підходи до методів удосконалення 

комунікативних умінь та навичок / Н. В. Ченківська // Молодий вчений. – 

2019. – № 5.1 (спецвипуск). — С. 220-223. Висвітлено основні теоретичні 

підходи до методів навчання інземної мови. Проаналізовано принципи 

удосконалення комунікативних навичок та здібностей. 

61. Чудопалова М. У прокуратурі Тернопільської області 

постійно опікуються правами дітей / Марина Чудопалова // Вісн. 

прокуратури. – 2019. – № 6. — С. 20-21. Розглянуто питання захисту прав 

дітей, яке залишається пріоритетом у роботі прокуратури Тернопільської 

області. 

62. Юрченко М. Шанс на втілення обіцяних змін / Михайло 

Юрченко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 3 верес. (№ 167). — С. 1, 2. Висвітлено 

матеріали зустрічі Президента України Володимира Зеленського з 

керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, 

на якій глава держави оприлюднив напрями перетворень в країні. Зазначено, 

що Президент доручив голові уряду Олексієві Гончаруку й міністрові розвиту 

економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієві Милованову до         

1 жовтня цього року підготувати проект реформи земельних відносин. А до 

1 грудня поставлено за мету скасувати мораторій на продаж земель. 

Міністрові оборони Андрієві Загороднюку глава держави доручив розробити 

й затвердити план оборони і комплекс заходів із захисту України від агресії. 

Також, до 1 січня 2020 року Президент вимагає від уряду провести повне 

кадрове перезавантаження найкорупційніших для бізнесу і громадян 

державних структур, серед яких: Держгеокадастр, Держгеонадра, 

Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, 

Укртрансбезпека, Укравтодор. Під час заходу акцентовано увагу на 

напрацюванні Урядом програми діяльності, яка буде людиноорієнтованою. 

http://pr.ua/news.php?new=54181


До кінця вересня Прем’єр-міністр пообіцяв презентувати перелік великих 

національних проектів, зокрема, цифровізації. У своєму виступі Генеральний 

прокурор України Руслан Рябошапка пообіцяв ”вогнем і мечем” випалювати 

негативні явища у правоохоронній системі, що останніми роками стала 

своєрідною організованим злочинним угрупованням. А Верховна Рада 

робитиме все для законодавчого забезпечення реформ, запевнив громадян її 

Голова Дмитро Разумков. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/shans-na-

vtilennya-obicyanih-zmin/ 
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