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Досвід ведення гібридних конфліктів
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
1.
Верменич Я. Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі
України / Я. В. Верменич — К.: Ін-т історії України НАН України, 2018.
— 369 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Б356728. Розглянуто феномен
Криму і Донбасу як пограничних субрегіонів України. Акцент зроблено на
пошуку шляхів урегулювання геополітичної кризи, пов’язаної із зовнішніми
загрозами суверенітету, територіальній цілісності та національній
безпеці України. Йдеться про можливості регіональної аналітики у
з’ясуванні суспільних настроїв населення Криму і Донбасу, ментальних та
ідентифікаційних практик за умов ”гібридної війни” з Російською
Федерацією.

Дванадцяті юридичні читання ”Держава в суспільно-

2.

політичних процесах: виклики і загрози” : матеріали міжнар. наук.
конф. : 1–2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / [редкол.: В. П. Андрущенко
(співголова) та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. — 380 с.
Шифр

зберігання в

Бібліотеці: А785378

Зі

змісту: Інформаційне

законодавство України як механізм регулювання відносин у інформаційній
сфері під час гібридної війни / І. М. Мотишина. – С.271-273.
3.

Довгань О. Ескалація кіберзагроз національним інтересам

України та правові аспекти кіберзахисту / О. Д. Довгань, І. М. Доронін ;
НДІ інформатики і права, НАПрН України. — Київ : АртЕк, 2018. — 106 с.
Шифр зберігання в Бібліотеці :

А785369 Запропоновано рішення

проблемних питань у сфері кібербезпеки, що є надзвичайно актуальними в
контексті

розвитку

інформаційного

суспільства,

зростання

кіберзлочинності, використання засобів кібертероризму у гібридних війнах
та необхідності розбудови системи забезпечення кібернетичної безпеки
України відповідно до визначених стратегічних напрямків з урахуванням
тенденцій розвитку кібергпростору, сучасних викликів та загроз його
безпеці.
4.

Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у XX –

на початку XXI ст.: причини і наслідки / М. С. Дорошко. — Київ : ДІА,
2017. — 195 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А787428. Досліджено
історію неоголошених війн Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ
століття.

Проаналізувавши

ідеологічні

передумови

історико-політичні,

агресивної

зовнішньої

геополітичні

політики

та

російських

державних утворень – Московії, Росії, РРСФР та РФ щодо України,
автор стверджує, що російська влада розпочала війну на знищення
Української держави одразу ж після проголошення її незалежності 24
серпня 1991 року. Проаналізовано три етапи неоголошених війн Росії
проти України. Перший етап - 1917-1921 рр. - включає утвердження
московсько-більшовицької окупаційної влади в підрадянській Україні; три

голодомори в УРСР як найбільший злочин тоталітарного режиму в
Україні;

виникнення

Кримського

питання

в

українсько-російських

відносинах. Другий етап - 1991-2017 рр.-, який є ”підготовчою фазою”,
охоплює

питання

розпаду

СРСР;

Кримську

проблему;

російські

інтеграційні проекти на економічній війни проти України у 1991-2013 рр.;
російсько-українські ”війни пам’яті”. Третій етап -

2014-2017 рр. –,

пов’язаний із російською збройною агресією, включає такі теми: ”П’ята
колона” в Україні напередодні й в умовах збройної агресії; активна фаза
неоголошеної

війни;

міжнародно-політичні, правові

та

економічні

наслідки агресії РФ в Україні.
5.

Жалімас Д. Російське виправдання анексії Криму та

нацистська пропаганда: велика схожість і незначні відмінності / Д.
Жалімас // Вісн. Конституц. Суду України. - 2018. - № 2. — С. 223-240.
Надано правову оцінку анексії Російською Федерацією території
Автономної Республіки Крим, досліджено псевдоюридичні аргументи на її
виправдання, що наводяться російськими вченими та політиками. Вказано
на їх зв’язок і схожість із поясненнями захоплення збройними силами
націстської Німеччини під час Другої світової війни територій Польщі,
Чехословаччини та Литви. Обгрунтовано наукову безпідставність цих
аргументів та їх невідповідність міжнародному праву.
6.

Злочинність у глобалізованому світі : матеріали XVI Всеукр.

кримінол. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених : (м. Харків,
12 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого ; за заг. ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. — Харків
: Право, 2017. — 418 с. Шифр зберігання в Бібліотеці : А785428 Зі
змісту: До питання про тероризм в Україні та причини його виникнення /
Є. І. Абраменя. – С. 6-8; Основи боротьби з тероризмом у сучасній Україні
/ В. В. Бренько. – С. 60-62; ”Синдром АТО” як детермінант сучасної
злочинності в Україні /

З. В. Буша. – С. 64-66; Кримінологічна

характеристика військових злочинів в Україні (2014–2017 рр.) /К. В.

Грідіна. – С. 98-100; Профілактика суїцидальної поведінки серед учасників
АТО як напрямок запобігання злочинності / В. Ю. Дячук. – С. 112-114;
Збройний конфлікт і ненависть в Україні / М. В. Комарницька. – С. 165167; Корупція в умовах військових дій на території України / К. С. Кроян.
– С. 185-187; Деякі аспекти загрози міжнародного тероризму / Н. С.
Лаврікова. – С. 200-202; Міжнародний тероризм та його загрози для
України / Л. С. Лемешко. – С. 204-206; Кримінологічна характеристика
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в умовах гібридної війни / Є. С.
Манагарова. – С. 227-228; Сучасний стан та тенденції злочинності в
Збройних силах України / Я. В. Мартиненко. – С. С. 230-231; До питання
про досвід Великої Британії у сфері запобігання тероризму / В. В. Мокляк.
– С. 251-253.
Статті з газетної періодики
7.
Антоненко П. Політичне блюзнірство: чому б тоді не
присвоїти найменування польських, чеських, німецьких міст? / Петро
Антоненко // Слово Просвіти. — 2018. — 12 – 18 лип. (№ 28). — С. 5.
Подано інформацію про указ президент РФ Володимира Путіна про
присвоєння почесних найменувань низці частин російської армії. Зокрема
6-й танковий полк російської армії отримав найменування ”гвардійський
Львівський”,

68-й

танковий

полк

–

”гвардійський

Житомирсько-

Берлінський”, а 163-й танковий полк – ”гвардійський Ніжинський”. В
указах зазначено, що почесні найменування присвоєно різним частинам ”з
метою збереження славних військових історичних традицій, виховання
військовослужбовців у дусі відданості Вітчизні та вірності військовому
обов’язку”.

Текст:

http://slovoprosvity.org/2018/07/12/politychne-

blyuznirstvo-chomu-b-todi-ne-prysvojity-najmenuvannya-polskyh-cheskyhnimetskyh-mist/
8.

Бурлаченко С. Тяга к променаду и воздержанию / Сергей

Бурлаченко // 2000: Еженедельник. — 2018. — 6 – 12 июля (№ 27). — С.
А2, А5. Подано інформацію про те, що в Донецьку та Луганську до

останнього часу вимагали додаткових заходів, що гарантують стійкість
перемир’я. Зазначено, що з 1 липня кількість порушень припинення вогню –
особливо з використанням важких озброєнь – помітно знизилося (за
повідомленнями Соціальної моніторингової місії ОБСЄ та прес-центру
штабу операції Об’єднаних сил), однак до режиму повної тиші ще дуже
далеко. Йдеться про заяву Віктора Медведчука про дії Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини Людмли Денісової, що можуть
”нашкодити українцям, які страждають у російських тюрмах”. Текст:
https://www.2000.ua/v-nomere/forum/vlast/tjaga-k-promenadu-ivozderzhaniju.htm
9.

Бутченко М. Море проблем / Максим Бутченко // Новое

время страны. — 2018. — № 24 (27 июня). — С. 27-29. Наведено
коментарі голови спостережної ради ”Майдан закордонних справ”,
експерта з питань Криму Андрія Клименка та представника Президента
України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна, в яких йдеться про
навмисне блокування Росією з 2014 року вантажопотоку в Азовському
морі. Дії України у відповідь носять в основному дипломатичний
характер. Обгрунтовано важливість денонсування ”Договору між
Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні
Азовського моря і Керченської протоки” від 24 грудня 2003 року та
розроблення заходів щодо захисту українських інтересів у регіоні.
Зокрема, є плани збільшити військовий контингент в Азовському морі.
Текст: https://nv.ua/ukraine/events/more-problem-rossija-vytesnjaet-ukrainu-izazovskoj-akvatorii-2479143.html
10.

Важливий крок на шляху поглиблення співпраці із США /

Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. —
20 лип. (№ 132). — Електрон. ресурс. Подано основні тези виступи голови
Комітету Верховної Ради України (ВР України) у закордонних справах
Ганни Гопко на круглому столі у Вашингтоні з питань релігійних свобод.
Ганна Гопко закликала міжнародну спільноту посилити вплив на Росію з

метою забезпечети дотримання прав людини в тимчасово окупованому
Криму та на Донбасі. Акцентовано увагу на постійних утисках Росією
свободи віросповідань, релігійних переслідуваннях та систематичному
застосуванні тортур. Наголошено на важливості отримання томосу на
автокефалію Українською православною церквою (УПЦ), що зупинить
втручання Росії та її політичний вплив на віруючих через церкву. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/305418
11.

Ведмідь М. Із кримінальника – в розвідники / Михайло

Ведмідь // Сіл. вісті. — 2018. — 13 черв. (№ 22). — С. 1. Подано
інформацію про те, що Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію у
зоні конфлікту, надійно утримують займані рубежі та ретельно
продовжують їх укріплювати. Зазначено, що впродовж 18 – 24 червня
військовослужбовці Нацгвардії України у районі проведення операції
Об’єднаних сил перевірили 44 601 автомобіль та 68 521 громадянина. За
цей час гвардійці затримали 11 осіб за підозрою в порушенні українського
законодавства. Серед них вісьмох – за підозрою у зв’язках із незаконними
збройними формуваннями російських окупаційних військ та ще трьох – за
підозрою в правопорушеннях за іншими кримінальними статтями. Текст:
http://www.silskivisti.kiev.ua/19595/index.php?n=39311
12.

Ворона Д. Бывший боец 72-й бригады Дмитрий Ворона: ”Я

видел, как нас обстреливали с территории России” / Дмитрий Ворона ;
беседовал Егор Крушилин // Факты и комментарии. — 2018. — 19 – 25
июля (№ 28). — С. 4. Механик-водій 72-ї окремої механізованої бригади
ЗСУ Дмитро Ворона розповів про події, що відбулись у липні 2014 року на
Донбасі, коли Росія почала артобстріли українських позицій зі своєї
території. Йдеться про запеклі бої підрозділів української армії та
добровольчих батальйонів на російсько-українському кордоні Донецької
області, внаслідок яких тисячі українських військових опинились у так
званому Ізваринському (Південному) котлі, а також про оборону

Маріуполя. Текст: http://fakty.ua/275099-byvshij-boec-72-j-brigady-ya-videlkak-nas-obstrelivali-s-territorii-rossii
13.

Вус Р. Про що брешуть російські ЗМІ / Роман Вус // Нар.

армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 17. Висвітлено результати
дослідження риторики трьох типових російських телеканалів (”Росія 1”,
”Первый канал”, та НТВ) щодо України, проведеного експертами
Українського кризового медіа-центру (УКМЦ) з липня 2014 до грудня 2017
року. Зазначено, що 33 % проаналізованих повідомлень в ефірі цих
телеканалів стосувались України. Причому в другому півріччі 2017 року з
10

новин

лише

одна

була

позитивною.

Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5560-%2812-07-2018%29.pdf
14.

Гетьманчук А. Трамп і Україна: операція ”шок і трепет” :

чи є президентство Трампа летальною зброєю для України? / Альона
Гетьманчук // Дзеркало тижня. — 2018. — 7-13 лип. (№ 26). — С. 1-2.
Проаналізовано політику Президента Сполучених Штатів Америки
(США) Дональда Трампа щодо України в контексті його майбутньої
зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, висвітлено
позицію Дональда Трампа щодо агресії Росії проти України та анексії
Криму.Текст:

https://dt.ua/internal/tramp-i-ukrayina-operaciya-shok-i-trepet-

282468_.html
15.

Гопко Г. ”Наше завдання – утримати державу, не

допустити реваншу” : про зустріч студентів Літньої школи журналістики
”Дня” з Ганною Гопко у стінах парламенту / Ганна Гопко ; підготувала
Соломія Николаєвич // День. — 2018. — 6-7 лип. (№ 117/118). — С. 4-5.
Подано матеріали бесіди зі студентами Літньої школи журналістики
газети ”День” голови Комітету у закордонних справах Верховної Ради
України (ВР України) Ганни Гопко, яка відповіла на запитання щодо
актуальних питань суспільно-політичного життя країни (відносини між
Україною та Угорщиною і Румунією; перспективи членства України в
НАТО; протидія гібридній війні, розв’язаній Росією проти України тощо).

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-litnya-shkola-

zhurnalistyky/nashe-zavdannya-utrymaty-derzhavu-ne-dopustyty
16.

Губаш М. Гримаси гібридної війни / Михайло Губаш //

Сільські вісті. — 2018. — 27 черв. (№ 48/49). — С. 1,2. Подано інформацію
про те, що останнім часом на Азовському морі загострюється криза:
російські прикордонники зупиняють мало не кожне судно, яке прямує до
українських портів Маріуполя й Бердянська, перевіряють їх, проводять
ідентифікацію

екіпажу,

чинять

усілякі

перешкоди

українським

риболовецьким суднам, обмежуючи їхній рух або й узагалі затримуючи під
надуманими приводами. Водночас РФ значно посилює свою військову
присутність, перекидаючи з Каспійського моря артилерійські катери,
десантні кораблі й ракетні корвети. Зазначено, що це досить потужна
сила, і такі дії росіян свідчать про бажання встановити одноосібний
контроль

над

Азовським

морем.

Текст:

http://www.silskivisti.kiev.ua/19595/index.php?n=39309
17.

Донец С. ”Россия может атаковать Мариуполь” / Станислав

Донец // Сегодня. — 2018. — 17 июля (№ 124). — С. 3. Розглянуто
ситуацію, пов’язану із посиленням Росією своїх угруповань у Чорному та
Азовському морях. Подано тези виступу Президента України Петра
Порошенка на брифінгу з приводу проведення українсько-американських
навчань ”Си Бриз – 2018”. Президент, зокрема, наголосив, що незаконні дії
Росії не виключають проведення атаки на Маріуполь, а також на інші
порти Азовського моря.
18.

Жмурко С. ”Дякую, друже, що послужив, але ти вже

непридатний для армії …” / Сергій Жмурко // Нар. армія. — 2018. — 9
лип. (№ 27). — С. 10. Висвітлено бойовий шлях десантника з Житомира,
командира мінометного взводу 13-го батальйону Дмитра Бежана, який,
пройшовши фронтовими дорогами Донбасу від початку АТО та
отримавши важкі поранення, продовжив службу в десантно-штурмових
військах. Текст: http://www.vdv.mil.gov.ua/archives/13009

19.

Задверняк Н. ”Україна багато чого мені дала, тепер настав

час віддавати борги” / Наталія Задверняк // Нар. армія. — 2018. — 9 лип.
(№ 27). — С. 10. Наведено історію Ахмеда Бакрі, студента із Судану,
який навчався та працював в Україні, тут створив сім’ю, одружившись з
українською дівчиною, а коли у 2014 році в Україну прийшла війна,
відправився на Донбас, де пліч-о-пліч з українськими бійцями захищає
Україну

від

агресора.

Текст:

https://plus.google.com/+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0
%B9%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/posts/i3kNzYWEQH5
20.

Збитки від кібератак в світі страховики оцінюють в 1 трлн.

дол. // Страхова справа. - 2018. - № 1. — С. 23. Подано стичлі оцінні
відомості про кіберзагрози у світі у контексті діджіталізації та
комп’ютерного розвитку.
21.

Каспрук В. У Путіна ”манія перемоги”. Що з цим робити

Україні і Заходу? / Віктор Каспрук // Шлях перемоги. — 2018. — 11 лип.
(№ 28). — С. 4. Розглянуто проблему протидії агресивній політиці
Російської Федерації (РФ) щодо України, Зазначено, що в ході підготовки
до великої війни керівництво РФ використовує не лише армію, а й через
свою імперсько-шовіністичну пропаганду намагається поширити серед
українців певну форму ”гібридного страху”. Зокрема, українському
суспільству намагаються нав’язати думку про те, що Україна не може
протистояти

РФ

і

ніхто

не

допоможе

їй

у

разі

початку

широкомасштабних військових дій. Наголошено, що Заходу варто
докорінним чином переглянути концепцію допомоги Україні на всіх
напрямках як державі, яка захищає Європу від російської агресії. Текст:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwing_a30pncAhWGyqYKHXeeBoYQFggmMAA&
url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F29350249.html&usg=
AOvVaw359IsQuiW4_yYl0SfH1lIb

Качка Т. Саміт секторальної інтеграції : ЄС та Україна

22.

підуть норвезьким шляхом? / Тарас Качка // Дзеркало тижня. — 2018. —
14-20 лип. (№ 27). — С. 1, 5. Проаналізовано євроінтеграційні
перспективи України в контексті результатів саміту Україна –
Європейський Союз (ЄС). Акцентовано увагу на задекларованій у
підсумковій заяві саміту позиції ЄС щодо конфлікту, спричиненого
агресією Російської Федерації (РФ). Зазначено, що ЄС підтвердив свою
політику невизнання окупації частини території України та подовження
санкцій проти РФ. Розглянуто перспективи співробітництва України та
ЄС в економічній сфері. Текст: https://dt.ua/international/samit-sektoralnoyiintegraciyi-282767_.html
Кіндсфатер О. ”Привід”, який наводив жах на ворогів /

23.

Олександр Кіндсфатер // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 13.
Подано розповідь про героїчний бойовий шлях сержанта Збройних сил
України, бійця-кіборга з позивним ”Бродяга” Олексія Гокова, який провів
62 дні у диспечерській вежі, захищаючи Донецький аеропорт. Текст:
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5560-%2812-07-2018%29.pdf
Клепова Е. Мост раздора: как ”стройка века” повлияла на

24.

Украину / Евгения Клепова // Вести (Всеукр. вып.). — 2018. — 31 мая
(№ 87). — С. 6-7. Зазначено, що, за словами постійного представника
президента України в Криму Бориса Бабина, Україна готує заходи впливу
щодо українських і російських фірм, які брали участь у будівництві
Кримського (Керченського) мосту. Подано інформацію про те, що 18
травня з’явилося розпорядження про заборону входу суден в Азовське море
поблизу Бердянська через стрільби Чорноморського флоту РФ в Єйському
районі Краснодарського краю. Після цього російські військові стали
активно перевіряти судна і затримувати тих, хто прямував у / із
Бердянська

і

Маріуполя.

Згідно

з

підрахунками

адміністрації

Маріупольського морського порту, Керченський міст обмежив півтори
сотні

суднам

можливість

заходити

в

порт

Маріуполя.

Мінінфраструктури б’є на сполох: зниження тоннажу суден для входу в
два порти Азовського моря обернеться для України збитками в 500 млн
грн

на

рік.

Текст:

https://vesti-ukr.com/strana/290645-kerchinskij-most-

razdora-kak-strojka-veka-povlijala-na-ukrainu
Ковальчук А. Як відбувалася героїчна оборона аеропорту

25.

”Луганськ” / Андрій Ковальчук // Нар. армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27). —
С. 12-13. Начальник штабу – Перший заступник командувача Десантноштурмових військ Збройних сил України, Герой України генерал-майор
Андрій Ковальчук розповів про оборону Луганського аеропорту. Текст:
http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/13/yak-vidbuvalasya-geroichna-oboronaaeroportu-lugansk/
Козуб Т. Что ответит Трамп Путину на вопрос ”Чей

26.

Крым?” / Тарас Козуб // Вести (Всеукр. вып.). — 2018. — 2 июля (№ 107).
— С. 4. Йдеться про прогнози західних ЗМІ щодо результатів зустрічі
Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 липня.
Зазначено, що від результатів цієї зустрічі може залежати майбутнє не
тільки американсько-російських відносин, а й питання миру в Україні та
Сирії,

а

також

стабільність

ЄС.

Текст:

https://vesti-

ukr.com/politika/294201-krym-ne-nash-chto-obsudjat-tramp-s-putinym-navstreche-hoda
27.

Котляр О. ”Доки влада є інструментом самозбагачення –

України не буде”, – Олег Котляр / Олег Котляр ; розмову вела Варвара
Горова // Нова молодь Черкащини. — 2018. — 4 квіт. (№ 14). — С. 8.
Керівник Черкаського осередку ”Громадсько-політичного руху Валентина
Наливайченка ”Справедливість”, екс-очільник СБУ в Черкаській області
Олег Котляр в інтерв’ю ділиться думками про діяльність Служби безпеки
України, де він працював більше 20-ти років, про виклики, які стоять
перед Україною та її спецслужбою сьогодні. Йдеться, зокрема, про
російсько-український збройний конфлікт на Сході України та пов’язані з
ним терористичні загрози (потік зброї з фронту, зростання злочинності,

суспільну

напругу

тощо).

Акцентовано

увагу

на

реформуванні

правоохоронної системи. Оцінено ситуацію навколо арешту народного
депутата України Надії Савченко. Наголошено на намірах політичного
руху ”Справедливість” брати участь у майбутніх президентських та
парламентських

виборах.

Текст:

http://zmi.ck.ua/sotsium/doki-vlada-

nstrumentom-samozbagachennya-ukrani-ne-bude-oleg-kotlyar.html
28.

Крапивенко Д. Стрес-тест для кожного / Дмитро Крапивенко

// Укр. тиждень. — 2018. — № 22 (1-7 черв.). — С. 4-6. Висвітлено
спецоперацію Служби безпеки України (СБУ) із запобігання замаху на
життя російського журналіста Аркадія Бабченка. Проаналізовано
міжнародний

резонанс

стосовно

цієї

операції.

Текст:

http://tyzhden.ua/Society/214696
29.

Кучма Л. Леонід Кучма: ”Моя позиція незмінна: у Європу

треба йти з дієздатною державою, конкурентною економікою, а не з
простягнутою рукою” / Леонід Кучма ; розмову вів Олександр Швець //
Факты и комментарии. — 2018. — 12 – 18 июля (№ 27). — С. 4-5.
Напередодні свого 80-річчя Президент України Леонід Кучма в інтерв’ю
ділиться думками про хід Мінських перегорів Тристоронньої контактної
групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, в якій він представляє
Україну, про українську економіку, земельні відносини, західний вектор
української політики. Текст: http://fakty.ua/274876-leon-d-kuchma-rozpov-vpro-te-yaka-ukra-na-c-kava-vrop
30.

Лосєв І. Ці дуже спеціальні служби : скандал, пов’язаний зі

справою журналіста Аркадія Бабченка, істерична реакція на неї деяких
правозахисників і журналістів порушили цілу низку фундаментальних
питань про діяльність спецслужб / Ігор Лосєв // Укр. тиждень. — 2018. —
№ 24 (15-21 черв.). — С. 15. Текст: http://tyzhden.ua/Columns/50/215407
31.

Машовець К. За смугу забезпечення не заступати, або чому

в російських окупантів знову ”палає” / Костянтин Машовець // Нар.
армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27). — С. 5. Йдеться про створення

частинами й підрозділами Об’єднаних сил цілого комплексу заходів зі
створення на певних ділянках лінії розмежування так званої смуги
забезпечення і поліпшення тим самим тактичного становища власних
позицій. Відтепер різні збройні провокації та обстріли силами окупаційних
формувань

на

цих

ділянках

різко

ускладнилися.

Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5559-%2809-07-2018%29.pdf
32.

Мельничук Я.Як команда ”скажених хамвістів” ремонтує

американські автівки на передовій / Ярослав Мельничук // Нар. армія.
— 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 9. Йдеться про ремонтний підрозділ
капітана Ігоря Сімутіна, якому за півтора місяця роботи на передовій
вдалося технічно обслужити й повернути в стрій понад 60 одиниць
”Хамві” різних категорій: від бойових броньованих до санітарних.
Зазначено, що цей колектив подолав понад 4500 км прифронтових доріг і
пропрацював

на

Сході

держави

більше

як

700

годин.

Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/07/12/yak-komanda-skazhenyhhamvistiv-remontuye-amerykanski-avtivky-na-peredovij/
33.

Микитюк В. Так би мовити, на два фронти : Підприємство,

що фінансувало ”ЛНР”, вимагало кошти з держбюджету / Вікторія
Микитюк // Експрес. — 2018. — 12-19 лип. (№ 28). — С. 17. Зазначено, що
співробітники СБУ заблокували відшкодування податків на близько 30
мільйонів гривень підприємству, яке містилося у Могилеві-Подільському
та фінансувало діяльність терористичної організації ”ЛНР”.
34.

Нежданов С. Мы политические шизофреники – но это

излечимо / Сергей Нежданов // 2000: Еженедельник. — 2018. — 6 – 12
июля (№ 27). — С. А6-А7.Йдеться про 300-сторінковий документ –
національну доповідь ”Україна: шлях до консолідації суспільства”, яку
президія Національної академії наук України схвалила на своєму засіданні
18 квітня (ця велика праця, над якою працювало понад півсотні авторів,
покликана була відповісти на найважливіші питання: які теми – в
прямому сенсі слова – розколюють країну, і як з цим боротися).

Охарактеризовано національні протиріччя України та Росії. Приділено
увагу

ставленню

українців

до

гібридного

конфлікту.

Текст:

https://www.2000.ua/v-nomere/forum/mnenie/my-politicheskie-shizofreniki-no-jeto-izlechimo.htm
35.

Олехнович О. Збройні сили матимуть новий державний

випробувальний полігон / Олександр Олехнович // Нар. армія. — 2018.
— 9 лип. (№ 27). — С. 9. Йдеться про створення в Україні до 2010 року
нового сучасного державного випробувального полігону, на якому
проводитимуть випробування новітнього ракетного озброєння та бойові
стрільби зенітних ракетних комплексів. Зазначено, що полігон, створення
якого доручили Повітряним Силам України, побудують із використанням
найкращих технологій енергоефективності. Вирішено, що єдиний варіант
розташування полігону – приморське базування: пускові майданчики
розміщуватимуться на березі, а стрільба здійснюватиметься в бік моря.
Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/10/zbrojni-sili-matimut-novij-

derzhavnij-viprobuvalnij-poligon/
36.

Олехнович О. Цього року ЗРВ стрілятимуть іще більше /

Олександр Олехнович // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 4.
Йдеться про один з найбільш технологічних і потужних родів військ —
зенітно-ракетні війська (ЗРВ) Повітряних Сил ЗС України. Зазначено, що
хоча ці війська не беруть участь у боях за визволення наших територій та
не сидять в окопах на передовій, однак вони є не менш грізним чинником
стримання, через який агресор досі не наважився перейти до
повномасштабної війни із застосуванням бойової авіації. Наголошено, що
за весь час бойових дій на Донбасі ЗРВ знищили 33 ворожі безпілотники,
більшість яких — це високотехнологічні високовартісні БпЛА російського
виробництва

”Орлан-10”.

Усі

ліквідовані

безпілотники

становили

серйозну загрозу для оборони України, адже працювали над стратегічно
важливими

позиціями

військ.

Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/13/czogo-roku-zrv-strilyatimut-ishhebilshe/
ПА ОБСЄ має не лише засуджувати, а й прямо вимагати

37.

від РФ зупинити війну // Голос України. — 2018. — 13 лип. (№ 126). —
Електрон. ресурс. Подано коментар голови Постійної делегації Верховної
Ради України (ВР України) в Парламентській асамблеї Організації з
безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) Артура Герасимова з
приводу ухвалення на XXVII щорічній сесії ПА ОБСЄ Берлінської
декларації,

частиною

якої

стала

Резолюція

української

делегації

”Триваючі порушення прав людини і основних свобод в Автономній
Республіці Крим і місті Севастополь”. В резолюції засуджуються
незаконна окупація Російською Федерацією (РФ) Автономної Республіки
Крим (АРК) і м. Севастополь, а також міститься заклик до РФ
припинити анексію українського півострова, зловживання і практику
дискримінації стосовно мешканців окупованого Криму, протиправне
встановлення

РФ

в

окупованому

Криму

законів,

юрисдикції

та

адміністрації тощо. Член української постійної делегації Ольга Бєлькова
закликала ПА ОБСЄ до більшої критичності і прямоти у заявах стосовно
російської агресії в Україні та Грузії і наголосила, що потрібно не лише
засуджувати, а й прямо вимагати від Росії зупинити війну в
Україні.Текст: http://www.golos.com.ua/article/305180
Пасічник Ю. ”Росія постачає до 95 відсотків зброї. В

38.

основному – радянського виробництва” : бойовик Володимир Бакланов
здався Україні / Юлія Пасічник // Газета по-українськи. — 2018. — 13 лип.
(№ 52). — С. 21. Подано інформацію, що донеччанин, бойовик Володимир
Бакланов скористався програмою Служби безпеки України ”Тебе чекають
вдома” – повернувся на підконтрольну Україні територію й здався.
Зазначено,

що

Бакланов

служив

начальником

служби

ракетно-

артилерійських озброєнь 7-ї мотострілецької бригади 2-го армійського
корпусу

терористичної

ДНР.

Текст:

https://gazeta.ua/articles/ukraine-

newspaper/_rosiya-postachaye-do-95-vidsotkiv-zbroyi-v-osnovnomuradyanskogo-virobnictva/847591
39.

Силкін Є. На рахунку Олексія Коршика понад двісті

врятованих життів бойових побратимів / Євгеній Силкін // Нар. армія.
— 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 11. Подано розповідь про бойовий шлях
лейтенанта медичної служби Збройних сил України Олексія Коршика,
який потрапив у Демократичну Республіку Конго з миротворчою місією
ООН, пройшовши горнило війни на Донбасі. Зазначено, що український
військовий брав участь у сьомій ротації українських миротворців у Конго,
і пишається тим, що йому випала доля бути миротворцем і презентувати
нашу країну в ООН. Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5560-%281207-2018%29.pdf
40.

Силкін Є. Український прапор над Золотим-4 / Євгеній

Силкін // Нар. армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27). — С. 3. Йдеться про
військову операцію на Луганщині, завдяки якій силами кількох підрозділів зі
складу Об’єднаних сил узято під повний контроль населений пункт
Золоте-4. Зазначено, що військова операція пройшла без утрат, а свої нові
укріплення українські армійці облаштували на стратегічно важливих
висотах на значній відстані від житлових будинків місцевого населення.
Наголошено, що одним із головних питань, яке існує сьогодні в населеному
пункті, є надання допомоги місцевій владі в розмінуванні території. Текст:
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5559-%2809-07-2018%29.pdf
41.

Скоростецький В. Чому ворог рветься в Мар’їнку? /

Володимир Скоростецький // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С.
4. Розглянуто причини напруження, що підтримується проросійськими
бойовиками вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Йдеться, зокрема, про
ділянку фронту в районі Мар’їнки та Красногорівки, яку, за даними
української розвідки, бойовики вважають одним із пріоритетних напрямів
наступальних дій.

42.

Содоль Ю. Морську піхоту вже підсилено новими танками

й БТРами : далі морпіхи чекають на модернізовані БМП та протитанкові
ракетні комплекси / Юрій Содоль ; розмову вів Віталій Панчишин // Нар.
армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27). — С. 6. Командувач Морської піхоти
Військово-Морських Сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) генерал-майор
Юрій Содоль розповів про завдання і посилення бойового потенціалу цього
роду військ. Наголошено, що головна мета єдиного органу управління всіма
частинами морської піхоти та берегової артилерії – Командування
морської піхоти – створення мобільних, ефективних та боєздатних
підрозділів.

Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/10/morsku-pihotu-

vzhe-pidsileno-novimi-tankami-j-btrami/
43.

Солончак В. ”Большой Крым” чи ”Прикрим’я” / Віталій

Солончак // Крим. світлиця. — 2018. — 22 черв. (№ 25). — С. 1, 4-5.
Йдеться про ситуацію в південних регіонах України в зв’язку з намірами
держави – агресора Російської Федерації (РФ) реалізувати ідею так
званого ”Великого Криму” як території, що об’єднує окупований Росією
півострів Крим і три прикордонні південні області України. Зазначено, що
останнім часом в засобах масової інформації (ЗМІ) РФ поширюється
заява Постійного Представника Президента України в Автономній
Республіці Крим (АР Крим) Бориса Бабіна в інтерв’ю виданню
”Обозреватель” про нібито ”втрату ознак державного управління” в
деяких районах Півдня України. За словами Бариса Бабіна в низці районів
Херсонщини, зокрема у Генічеському районі, з’явилися масові організовані
злочинні угруповання, які проводять антиукраїнські акції та розхитують
ситуацію. Наголошено на необхідності рішучої відсічі сепаратизму та
намірам РФ дестабілізувати ситуацію в південних регіонах і провести
там так званий ”референдум” щодо приєднання до анексованого Криму.
Текст:
https://www.facebook.com/krymsvitlytsia/posts/%C2%AB%D0%91%D0%BE
%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-

%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%C2%BB-%D1%87%D0%B8%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B
C%EF%BF%BD/1301318256669875/
44.

Тука Г. Георгий Тука о перспективе ”военного положения”

и ”братве с шишками” / Георгий Тука ; беседовала Лидия Денисенко //
2000: Еженедельник. — 2018. — 29 июня – 5 июля (№ 22/26). — С. А6, А7.
Подано інтерв’ю із заступником міністра з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгієм Тукою про
загострення ситуації на Сході України. Зазначено, що днями заступник
міністра написав у своєму блозі такі слова: ”У серпні-вересні,
найімовірніше, відбудеться загострення бойових дій на Донбасі”. Текст:
https://www.2000.ua/v-nomere/forum/mnenie/georgij-tuka-o-perspektivevoennogo-polozhenija-i-bratve-s-shishkami.htm
45.

Тымчук Д. Дмитрий Тымчук: ”Россияне будут отрицать

все, прекрасно понимая, что для них никаких оправданий нет” /
Дмитрий Тымчук ; беседовала Ольга Бесперстова // Факты и комментарии.
— 2018. — 19 – 25 июля (№ 28). — С. 4. Військовий журналіст та
аналітик, народний депутат України Дмитро Тимчук розповів про
ситуацію із розслідуванням катастрофи ”Боїнгу” 777, що летів в КуалаЛумпур і був збитий терористами 17 липня 2014 року. Внаслідок трагедії
загинуло 298 осіб, у тому числі 80 дітей. Зазначено, що розслідування веде
Прокуратура Нідерландів Текст: http://fakty.ua/275295-dmitrij-tymchuk-vsude-po-delu-o-boinge-putina-my-ne-uvidim
46.

Чепурко В. Добробаты, сдать оружие! / Валерия Чепурко //

КП в Украине. — 2018. — 13 июля (№ 99). — С. 5. Висвітлено питання
дискусії, що розгорнулася у суспільстві навколо долі неформальних
батальйонів, які ”перекочували з АТО в ООС (операцію Об’єднаних сил)”.
Наведено матеріали інтерв’ю Сергія Наєва, в якому командувач ООС
зазначає, що такі формування виконують ”незрозумілі завдання” та
”позбавлені права знаходитися у зоні бойових дій”. Процитовано

командирів

добровольчих

українського

корпусу

батальйонів,

”Правий

сектор”

зокрема,

Добровольчого

Андрія

Стемпицького.

Оприлюднено думки військових фахівців щодо узаконення або розпуску
незаконних

збройних

формувань.

Текст:

https://kp.ua/politics/612711-

dobrobatam-sdat-oruzhye
Міжнародне гуманітарне право
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
47.
Андрощук Г. Трансфер технологій в обороннопромисловому комплексі України: проблемні питання (II частина) /
Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації. - 2018. - № 2. — С. 38-47.
Розглянуто особливості світового ринку озброєння та військової техніки,
місце України в глобальному експорті зброї.
48.

Бобров Ю. Зарубіжний досвід побудови і діяльності

військових судів: можливості та перспективи його впровадження в
Україні / Юрій Бобров // Публіч. право. - 2018. - № 2. — С. 154-160.
Розглянуто моделі військових судів зарубіжних країн, зокрема окремих
країн Європейського Союзу, та можливості і перспективи впровадження
досвіду побудови і діяльності ійськових судів цих країн в Україні.
49.

Волосович С. Детермінанти виникнення та реалізації

кіберризиків / Світлана Волосович, Любов Клапків // Зовніш. торгівля:
економіка, фінанси, право. - 2018. - № 3. — С. 101-115. Виокремлено
причинно-наслідковий, секторальний та інструментальний підходи до
визначення дефініції кіберризиків. Запропоновано розглядати кіберризики у
широкому та вузькому розумінні. Систематизовано кримінальні та
некримінальні джерела кіберризиків. Проаналізовано явища кібератака та
кіберінцидент як основні інструменти реалізації кіберризику. Виявлено
кіберзагрози для зовнішньої торгівлі. Досліджено основні кіберінциденти
глобального масштабу.

50.

Галанюк Я. Удосконалення механізмів взаємодії Державної

прикордонної служби України з органами державної влади та
місцевого самоврядування / Я. С. Галанюк // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту
ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. - 2018. - Т. 29 (68), № 1. — С. 4754. Запропоновано створення в структурі ДПСУ Центру координації
взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування у
сфері

безпеки

державного

кордону.

Текст:

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/11.pdf
51.

Дальниченко

Ю.

Тероризм:

феномен,

детермінація,

протидія / Ю. Б. Дальниченко. — Харків : Золота миля, 2018. — 478 с. —
Шифр зберігання

в

Бібліотеці

: А787583.

Розглянуто

комплекс

теоретичних і практичних питань організації та здійснення протидії
тероризму в Україні. Із залученням різних методів наукового аналізу
визначено соціальний, правовий і функціональний зміст тероризму та його
місце в системі кримінального насильства, систему факторів, що його
зумовлюють, а також елементи механізму протидії. Розглянуто
актуальні проблеми забезпечення кримінологічної безпеки країни різними
засобами, а також питання вдосконалення кримінологічного впливу на
злочинність із боку владних органів та інституцій.
52.

Кінаш

Н.

Міжнародно-правові

акти

про

принципи

громадянства та їх дія на тимчасово окупованій території України / Н.
Б. Кінаш // Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ. - 2018. - № 1. — С. 393404. Проаналізовано міжнародні нормативні акти, у яких регламентовано
принципи громадянства, зокрема їх дію на тимчасово окупованій
території

Україні.

Аргументовано,

що

нагальна

потреба

в

якнайшвидшому відновленні територіальної цілісності держави спонукає
до політико-правового, а отже, практичного вирішення важливих питань
щодо повноцінного захисту громадян України, які нині перебувають на
тимчасово окупованій території, можливості повною мірою реалізувати
їхні конституційні права та свободи. Констатовано, що закріплені в

міжнародно-правових

актах

імперативний

принципи

громадянства

характер.

мають
Текст:

http://www.naiau.kiev.ua/lawjourn/images/documents/vupysk-1-2018/ukr/43.pdf
53.

Корнєєва

О.

Правовий

статус

військовополонених:

особливості захисту прав в умовах збройних конфліктів / Ольга
Корнєєва // Підприємництво, госп-во і право. - 2018. - № 11. — С. 244-248.
Стаття присвячена дослідженню наукових ідей щодо розкриття правової
сутності

захисту

Проаналізовано

прав

людини

в

умовах

збройного

конфлікту.

сучасні підходи до визначення сутності збройних

конфліктів, нормативно-правового забезпечення захисту прав людини в
період

збройних

конфліктів,

а

також

правового

статусу

військовополонених як учасників збройних конфліктів. Текст: http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2017/11/54.pdf
54.

Рижиков В. Методика використання ”мозкового штурму”

на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих
військових навчальних закладах (ВВНЗ) / Вадим Рижиков // Молодь і
ринок. - 2018. - № 5. — С. 26-32. Наведено призначення використання
інтерактивних методів навчання на прикладі ”мозкового штурму” на
семінарських заняттях при професійній підготовці у ВВНЗ майбутніх
офіцерів. ”Мозковий штурм” розвиває творчу активність, поліпшує
якість теоретичних знань, сприяє формуванню емоційної стійкості,
розвиває уміння висловлювати і обгрунтовувати власну професійну точку
зору. При формуванні професійної готовності у майбутніх офіцерів в
процесі підготовки у ВВНЗ, особливо слід звернути увагу на метод
мозкового штурму (мозкової атаки), тому що це метод групового
вирішення творчої проблеми. У ході його застосування формується
здібність переборювати внутрішні бар’єри, перехід на чужу логіку,
внаслідок чого творчі потенціали учасників ніби інтегруються, що
особливо важливо для професійної діяльності військового в бойовій

обстановці.

Текст:

http://mr.dspu.edu.ua/publications/2018/5_160_2018.pdf#page=27
Солдатенко О. Стан і наслідки правового регулювання

55.

організації та діяльності Збройних Сил України / Оксана Солдатенко
// Підприємництво, госп-во і право. - 2017. - № 11. — С. 123-127.
Проаналізовано окремі законодавчі та нормативно-правові акти, якими
врегульовано організацію та діяльність Збройних Сил України, починаючи
від 1991 року, а також окреслено наслідки їх дії, сформульовано висновки і
пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання предмета
дослідження. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/11/27.pdf
56.

Taymasov Y. Motivational features of the military personnel to

self-preservation

in

extreme

situations

=

Особливості

мотивації

військовослужбовців до самозбереження в екстремальній ситуації /
Yuri Taymasov, Elena Zub, Artem Turchynov // Молодь і ринок. - 2018. - №
5.

—

С.

38-41.

Подано

результати

дослідження

мотивації

військовослужбовців до самозбереження в екстремальній ситуації.
Зазвичай екстремальну ситуацію розкривають з точки зору порушення
працездатності,

здоров’я,

високого

негативного

рівня

психічного

напруження й напруженості. Екстремальна ситуація є ситуація
життєдіяльності людини, до якої він так чи інакше діє, здійснюючи певну
діяльність.

Текст:

http://mr.dspu.edu.ua/publications/2018/5_160_2018.pdf#page=39
Статті з газетної періодики
57.
Важливі елементи повернення миру // Голос України. —
2018. — 18 лип. (№ 130). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про
інтерв’ю ”Укрінформу” 1-го заступника Голови Верховної Ради України
(ВР України) Ірини Геращенко, яка розповіла про підсумки діяльності 8-ї
сесії ВР України 8-го скликання, переговори в Мінському форматі і
перспективи проведення виборчої кампанії. Прокоментовано ситуацію в

парламентській коаліції, яка існує в форматі двох фракцій – ”Блок Петра
Порошенка” (БПП) і ”Народний фронт” (НФ). Зазначено, що ключовими
досягненнями роботи Мінських груп, яка триває три роки з травня 2015
р., є зупинка повномасштабного наступу на Україну, локалізація війни,
звільнення сотень заручників. Наголошено, що в той же час тривають
консультації по всіх напрямках – зі Сполученими Штатами Америки
(США), з партнерами в Нормандському форматі, з Європейським Союзом
(ЄС). Текст: http://www.golos.com.ua/article/305315
58.

Власенко В. Київ бачить у НАТО гарантію своєї безпеки /

Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 14 лип. (№ 130). — С. 3.
Йдеться про участь Президента України Петра Порошенка у саміті
НАТО у Брюсселі. В ході зустрічей, що відбулися, порушено питання
протидії російській агресії та звільнення українських заручників і
політичних в’язнів, яких утримують у тюрмах Росії чи на окупованих
територіях.

Текст:

https://ukurier.gov.ua/uk/news/kiyiv-bachit-u-nato-

garantiyu-svoyeyi-bezpeki/
59.

Власенко В. Наші реформи хвалили у Брюсселі : обійми від

Юнкера, українська мова від Туска і декларація про неухильну економічну
та політичну підтримку / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 11
лип. (№ 127). — С. 2. Надано інформацію про XX саміт Україна –
Європейський Союз (ЄС) за участі Президента України Петра
Порошенка, глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та президента
Європейської Ради (ЄР) Дональда Туска. У спільній декларації, підписаній
учасниками

саміту,

підтверджено

підтримку

Євросоюзом

територіальної цілісності України й наголошено на відповідальності
Російської Федерації (РФ) за реалізацію мінських угод. Лідери країн-членів
ЄС закликали владу РФ негайно звільнити всіх українських політв’язнів,
яких утримують у Криму та Росії. Наголошено на необхідності в ході
реалізації освітньої реформи забезпечити повагу прав національних
меншин згідно з вимогами конвенцій Організації Об’єднаних Націй (ООН)

та Ради Європи. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nashi-reformi-hvaliliu-bryusseli/
60.

Гарбуз

Ю.

Глава

Луганской

областной

военно-

гражданской администрации Юрий Гарбуз: ”Еще пару лет – и в
Луганске пустыня будет, вся молодежь из области уедет, ни один завод
уже не запустим” / Юрий Гарбуз ; подготовила Наталия Двали // Бульвар
Гордона. — 2018. — 5 лип. (№ 24). — С. 4-5. Подано матеріали бесіди з
головою Луганської військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом про
ситуацію в області. Висловлено думку щодо блокади окупованої частини
Луганщини, яку в 2016 р. розпочали добровольці і ветерани АТО. Текст:
http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s687/glava-luganskoj-oblastnoj-voennograzhdanskoj-administratsii-jurij-garbuz-eshche-paru-let-i-v-luganske-pustynjabudet-vsja-molodezh-iz-oblasti-uedet-ni-odin-zavod-uzhe-ne-zapustim.html
61.

”Закон про нацбезпеку є символом нової якості співпрації з

безпековими організаціями партнерів” // Нар. армія. — 2018. — 9 лип.
(№ 27). — С. 2. Подано коментарі Президента України Петра Порошенка
стосовно Закону України ”Про національну безпеку України”, що
запроваджує низку інновацій та створення комплексної системи
документів стратегічного планування. Президент наголошує: ”Ми маємо
затвердити стратегію, удосконалити Стратегію національної безпеки,
розробити і прийняти Стратегію воєнної безпеки України, Стратегію
кібербезпеки, причому туди будуть залучені найкращі підрозділи СБУ,
Національної поліції, інших силових підрозділів. Тому, що фактор
кібернетичної безпеки на сьогоднішній день набуває особливого значення”.
Глава держави зауважив, що відповідно до закону задля забезпечення
цивільного контролю в парламенті має бути створений спеціальний
комітет або орган, який контролюватиме діяльність силових структур.
Текст:

http://www.president.gov.ua/news/zakon-pro-nacbezpeku-maye-nizku-

innovacij-stvorennya-sistemi-48534

62.

Иваненко

А. Петр Порошенко: ”Военная атака на

Мариуполь не исключена. Мы будем усиливать оборону города” /
Анна Иваненко // Факты и комментарии. — 2018. — 19 – 25 июля (№ 28).
— С. 2. Подано тези виступу Президента України Петра Порошенка
перед початком багатонаціональних міжнародних навчань ”Си Бриз2018”, а також у програмі ”Свобода слова” стосовно ескалації напруги в
Азовському морі з боку Російської Федерації.
63.

Капсамун

І.

Скільки

коштує

окупанту

Крим?

:

”водопостачання – це проблема, яку Росія не розв’яже ніколи. Для цього є
лише один спосіб – повернути півострів Україні”, – експерт / Іван
Капсамун, Валентин Торба // День. — 2018. — 19 лип. (№ 126). — С. 4.
Йдеться про проблему водопостачання до окупованого Росією Криму.
Зазначено, що через припинення постачання дніпровської води на
півострів зрошуване землеробство Криму зазнало серйозних збитків.
Подано коментарі голови Меджлісу кримськотатарського народу,
народного

депутата

України

Рефата

Чубарова,

представника

Президента України в Автономній Республіці Крим (АРК) Бориса Бабіна,
голови руху ”Сила права” Андрія Сенченка та голови правління
Кримськотатарського

ресурсного

кримськотатарського

народу

центру,
Ескендера

члена
Барієва.

Меджлісу
Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-podrobyci/skilky-koshtuye-okupantukrym
64.

Карпюк Г. Обнови від військових ”кутюр’є” / Геннадій

Карпюк // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 8. Йдеться про
зміни, досягнуті реформою Збройних сил України в царині речового
забезпечення українського війська та у системі харчування. Подано
коментарі фахівців головного управління розвитку та супроводження
матеріального забезпечення Збройних сил України стосовно нових зразків
військового однострою. Акцентовано увагу на дотриманні стандартів

НАТО та налагодженні власного виробництва складників. Текст:
http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/12/obnovi-vid-vijskovih-kutyure/
65.

Кирпа І. І всі за одного / Ірина Кирпа // Україна молода. —

2018. — 13-14 лип. (№ 75). — С. 2. Йдеться про проведення у Берліні
Парламентської асамблеї ОБСЄ. Парламентарі впливової міжнародної
організації прийняли резолюцію ”Про тривале порушення прав людини та
загальних свобод мешканців Автономної Республіки Крим та міста
Севастополь (Україна)”. Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Росію
негайно звільнити всіх політв’язнів. Документ підтверджує повагу до
суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує окупацію
півострова Крим Росією, закликає припинити агресію проти України.
Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3333/2006/124688/
66.

Козуб Т. Военными займется ”супергосбюро” / Тарас Козуб

// Вести (Всеукр. вып.). — 2018. — 30 мая (№ 86). — С. 4. Подано
інформацію про законопроект народних депутатів України Кожем’якіна
Андрія, Матіос Марії, Лапіна Ігоря (№ 8387 від 21 травня 2018 р.), у якому
йдеться про створення ще одного силового органу – Держбюро військової
юстиції. Зазначено, що цей орган зможе контролювати роботу інших
силовиків (аж до СБУ), його співробітники зможуть вилучати особистий
транспорт і перевіряти документи, а керівник отримає право голосу в
Раді з нацбезпеки. Указано, що на етапі подання проекту у Верховної Ради
України виник скандал: комітет Ради з нацбезпеки звинуватив авторів,
серед яких сестра головного військового прокурора Марія Матіос, в
плагіаті.

Текст:

https://vesti-ukr.com/strana/290504-voennymi-v-ukraine-

zajmetsja-superhosbjuro-s-neohranichennymi-polnomochijami
67.

Косинський О. Чому важливо інвестувати в кожного

сержанта і як утримати його на службі, щоб інвестиції не були
даремними? / Олександр Косинський ; бесіду вела Анастасія Олехнович //
Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 3. Про здобутки, проблеми й
перспективи сучасного сержантського корпусу в інтерв’ю розповідає

головний старшина Збройних сил України Олександр Косинський.
Зосереджено увагу на двох законопроектах, що знаходяться на розгляді у
Верховній Раді України: законопроекті № 6372 ”Про внесення змін до
деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців”,
спрямованому на впровадження в Збройних силах України нової колонки
звань сержантсько-старшинського складу та законопроекті № 7549
”Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження
військової служби” (обсяг якого становить близько 90 сторінок), який
передбачає

внесення

змін

у

статути.

Текст:

http://milnavigator.com.ua/archives/18653
Крамар О. Звільнена ніша: економічні наслідки блокади

68.

ОРДіЛО : як позначилося на важкій промисловості України припинення
торгівлі з ОРДіЛО минулого року / Олександр Крамар // Укр. тиждень. —
2018.

—

№

24

(15-21

черв.).

—

С.

12-14.

Текст:

http://tyzhden.ua/Economics/215405
69.

Курило В. Народний депутат Віталій Курило: Ми не

займаємося демагогією, а робимо реальні справи / Віталій Курило //
Солідарність. — 2018. — Червень. — С. 1-2. Подано матеріали бесіди з
народним депутатом України, головою Луганської територіальної
організації партії Блок Петра Порошенка ”Солідарність” Віталієм
Курилом про проблеми врегулювання конфлікту на Донбасі та діяльність
партійного осередку в регіоні. Окреслено хід децентралізації та створення
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Луганській області.
70.

”Ми глибоко стурбовані утримуванням у повній ізоляції

заручників та полів’язнів Кремля” / Прес-служба апарату Верхов. Ради
України // Голос України. — 2018. — 11 лип. (№ 124). — Електрон. ресурс.
Надано інформацію про зустріч 1-го заступника Голови Верховної Ради
України (ВР України) Ірини Геращенко з делегацією Міжнародного
Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на чолі з Директором з операційної
діяльності МКЧХ Домініком Стілхартом. Обговорено широке коло

питань щодо співпраці з МКЧХ для вирішення гуманітарних проблем
громадян України, які постраждали від збройної агресії Російської
Федерації (РФ) на Донбасі, зокрема, у сферах охорони здоров’я,
поліпшення житлових умов та відновлення інфраструктури, зокрема й
об’єктів

критичної

інфраструктури,

продовольчої

допомоги

постраждалим, інформування про загрози мінної безпеки, підтримки
родичів

осіб,

зниклих

безвісти.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/305085
71.

Мичко С. Хата для солдата / Світлана Мичко // Україна

молода. — 2018. — 13-14 лип. (№ 75). — С. 3. За повідомленням пресцентру Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони
України, на Тернопільщині розпочинається наймасштабніше в історії
нашої

держави

військовослужбовців

будівництво

житлових

Збройних

України.

сил

комплексів
Зокрема,

для

проектом

передбачено зведення в області семи казарм покращеного планування для
875

військовослужбовців-контрактників.

Текст:

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3333/2006/124691/
72.

Президент України Петро Порошенко: ”Повна інтеграція

України в євроатлантичну систему – це найбільша загроза для
російської агресії” // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 2.
Подано коментар Президента України Петра Порошенка, оприлюднений
на сторінках газети Financial Times щодо Саміту НАТО в Брюсселі та
важливості НАТО та ЄС для України.
73.

Притула С. Сергій Притула: ”Найважче усвідомлювати,

що в країні досі є ще багато людей, які вдають, що війна на Сході
держави їх не стосується” / Сергій Притула ; розмовляла Ольга Мосьондз
// Нар. армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27). — С. 22. Відомий український
телеведучий Сергій Притула розповів про волонтерську діяльність, якою
займається вже понад 10 років. Спочатку допомагав дітям, збираючи з
колегами кошти на добудову дитячих будинків. Від початку війни на

Донбасі – підтримує українських бійців. За чотири роки війни С. Притула
зібрав понад 30 млн. грн. для української армії, об’їздів чи не всю лінію
зіткнення, щоб підтримати і подякувати нашим бійцям. Текст:
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5559-%2809-07-2018%29.pdf
74.

Пушкарук Н. Ключовий саміт : ЄС та Україна у спільній

декларації вперше засудили російську агресію та мілітаризацію Криму
/ Наталія Пушкарук // День. — 2018. — 10 лип. (№ 119). — С. 3. Надано
інформацію про 20-й саміт в Брюсселі Україна – Європейський Союз (ЄС)
за участі Президента України Петра Порошенка та президентів
Європейської Ради (ЄР) Дональда Туска і президента Єврокомісії ЖанаКлода Юнкера. Обговорено стан імплементації Угоди про асоціацію,
прогрес в українських реформах, відносини з Росією, енергетичну безпеку
тощо. За результатами саміту заплановано ухвалення декларації щодо
підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Подано
коментар старшого наукового співробітника Центру ”Нова Європа”
Леоніда Літри. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/klyuchovyysamit
75.

Пушкарук Н. ”Не успішний, але й не провальний” : які

здобутки приніс Києву саміт НАТО / Наталія Пушкарук // День. — 2018.
— 13-14 лип. (№ 122/123). — С. 6-7. Розглянуто підсумки 29-го саміту
НАТО, що відбувся 11 – 12 липня 2018 р. на найвищому рівні за участі глав
держав та урядів. Зазначено, що у підсумковій декларації Альянс засудив
незаконну анексію Криму, дискримінацію кримських татар, підтвердив
підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, Грузії,
Молдови в межах міжнародно визнаних кордонів. Акцентовано увагу на
необхідності повної імплементації Мінських угод усіма сторонами,
підтримки зусиль у рамках Нормандського формату та Тристоронньої
контактної групи. НАТО закликає Російську Федерацію (РФ) перестати
надавати

політичну,

фінансову

і

військову

підтримку

збройним

формуванням, припинити військове вторгнення в Донецьку та Луганську

області, вивести війська, спорядження та найманців із території
України. Подано коментар міністра закордонних справ України у 2003–
2005

рр.,

2010–2012

рр.

Костянтина

Грищенка.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/ne-uspishnyy-ale-y-ne-provalnyy
76.

Рахманін С. Шлях додому / Сергій Рахманін // Дзеркало

тижня. — 2018. — 14-20 лип. (№ 27). — С. 1, 3-4. Розглянуто проблему
врегулювання ситуації на Донбасі та повернення до складу України
анексованого Криму. Наведено оформлені у вигляді таблиці матеріали
опитування щодо шляхів реінтеграції та деокупації Донбасу, проведеного
тижневиком ”Дзеркало тижня” серед 9 політичних партій (Блок Петра
Порошенка ”Солідарність”, ”Громадянська позиція”, ”ДемАльянс”,
”Національний корпус” ”Наш край”, ”Опозиційний блок”, ”Самопоміч”,
”Свобода” і ”Сила людей”). Текст: https://dt.ua/internal/shlyah-dodomu283003_.html
77.

Самар В. Санкції: курси крою та шиття / Валентина Самар,

Єлизавета Стрій // Дзеркало тижня. — 2018. — 14-20 лип. (№ 27). — С. 2.
Йдеться про політику санкцій, яку проводять проти Російської Федерації
(РФ) Європейський Союз (ЄС) та Сполучені Штати Америки (США).
Розглянуто проблему синхронізації Україною санкційних списків проти
російських олігархів і високопосадовців з подібними списками в ЄС та
США.Текст: https://dt.ua/internal/sankciyi-kursi-kroyu-ta-shittya-283005_.html
78.

Сердюк М. Кадрова кадриль по-українськи / Михайло

Сердюк // Сіл. вісті. — 2018. — 13 черв. (№ 22). — С. 1, 2. Йдеться про
призначення послом у Вірменію одіозного генерала Петра Литвина, екскомандувача військ сектора ”Д” на Донеччині, відставку глави Донецької
обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського і подальше
його призначення одним із трьох аудиторів НАБУ за квотою Президента,
а також про призначення 41-річного генерал-майора Служби безпеки
України Олександра Куця главою Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації. Проаналізовано законність призначень та деякі біографічні

дані

нових

посадовців.

Текст:

http://www.silskivisti.kiev.ua/19595/index.php?n=39312
79.

Ситуація з дотриманням прав людини в окупованому

Криму істотно погіршилася // Голос України. — 2018. — 20 лип.
(№ 132). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про прес-конференцію
народного депутата України, голови Меджлісу кримськотатарського
народу Рефата Чубарова, на якій був оприлюднений аналіз порушень прав
людини в окупованому Криму у 1-му півріччі 2018 р. Зазначено, що
ситуація з дотриманням прав людини на анексованому півострові
істотно погіршилася. Наведено факти сваволі окупаційної влади,
методами якої є обшуки, залякування, тиск на бізнесменів, незаконні
арешти, катування. Наголошено на необхідності посилювати тиск на
Росію, поглиблювати санкції, актуалізувати закріплення кримської
проблематики на міжнародних майданчиках з метою примусити
російську владу дотримуватися норм міжнародного права. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/305422
80.

”Спільними зусиллями ми вирішемо чимало питань щодо

зміцнення українського війська” // Нар. армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27).
— С. 2. Подано матеріали зустрічі Міністра оборони України Степана
Полторакаи із народними депутатами України в оборонному відомстві.
Під час зустрічі значну увагу було приділено питанням покращання
соціального

захисту

військовослужбовців

та

членів

їхніх

сімей,

підвищенню фінансового та удосконаленню медичного забезпечення,
постачанню Збройним Силам України сучасного озброєння та військової
техніки, системи демократичного цивільного контрол, тощо. У рамках
конструктивного

діалогу

народні

депутати

України

запевнили

керівництво Міністерство оборони у готовності шляхом законодавчих
ініціатив

допомагати

зміцнювати

армію.

Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/06/spilnimi-zusillyami-mi-virishimochimalo-pitan-shhodo-zmicznennya-ukrainskogo-vijska-stepan-poltorak/

81.

Тимофеев В. Саммит НАТО отбросил Украину на 10 лет

назад / Виктор Тимофеев // КП в Украине. — 2018. — 13 июля (№ 99). —
С. 5. Йдеться про визнання статусу ”країна-аспірант” для України
Брюсельським самітом НАТО. Зазначено, що Альянс ”фактично обнулив
весь попередній процес вступу України до НАТО”. В історичній хронології
розглянуто шлях України до НАТО, починаючи з часів президентства
Віктора Ющенка (2005–2010 рр.) – тоді Україна вперше отримала
статус ”країна-аспірант” – і закінчуючи періодом президентства
Віктора Янукровича (2010–2014 рр.), коли Верховна Рада ухвалила закон
про позаблоковий статус України. Текст: https://kp.ua/politics/612724sammyt-nato-otbrosyl-ukraynu-na-10-let-nazad
82.

Цвіль І. Іванка Цвіль: ”Я хочу, щоб усі українці

повернулися додому!” / Іванка Цвіль ; спілкувався Ігор Костін // 2000:
Еженедельник. — 2018. — 29 июня – 5 июля (№ 22/26). — С. А1, А3.
Подано інтерв’ю з німецьким терапевтом українського походження,
громадським діячем у царині гуманітарної співпраці між громадянами
України та Німеччини, президентом Баварсько-українського форуму
Іванкою Цвіль про українську медицину та ситуацію на Сході України.
Надано інформацію про проект під умовною назвою ”Здоров’я жінки під
час проведення операції Об’єднаних сил”. Текст: https://www.2000.ua/vnomere/forum/mnenie/ivanka-cvil-ja-hochu-wob-usi-ukrainci-povernulisjadodomu.htm
Захист цивільного населення під час збройного конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
83.
Желай О. Нові напрями бібліотечної роботи з допомоги
внутрішньо переміщеним особам: теоретичні, методичні та прикладні
аспекти / О. Желай // Наук. праці Нац. б-ки ім.. В. І. Вернацького. – К.,
2017. – Вип.. 46. – С. 292-312 — Шифр зберігання в Бібліотеці
: Бп15611-46

Статті з газетної періодики
84.
Балякіна Т. Олег Ляшко: ”Війна ніколи не закінчиться,
якщо в країні людину не вважатимуть найвищою цінністю” / Тетяна
Балякіна // 7 днів (Черкаси). — 2018. — 20 черв. (№ 25). — С. 5. Йдеться
про робочий візит народного депутата України, лідера Радикальної партії
Олега Ляшка до Черкас. Зазначено, що народний депутат предметно
ознайомився з Центром реабілітації учасників АТО при Черкаському
обласному шпиталі для ветеранів війни. Зусиллями радикалів вдалося
добитися виділення коштів з державного бюджету на ремонт палат, де
проходять реабілітаціювоїни АТО. Уже розроблено план ремонту інших
приміщень закладу.
85.

Валерий Писаренко отстаивает жилищные права студентов

переселенцев // Харьков. изв. — 2018. — 10 июля (№ 78). — С. 2. Йдеться
про підготовлений народним депутатом України Валерієм Писаренком
законопроект про захист житлових прав студентів-переселенців, який був
ухвалений Верховною Радою України (ВР України) в першому читанні.
Зазначено, що законопроект дає студентам змогу адаптуватися до
дорослого життя і свого нового нового статусу та знайти гідне житло і
роботу.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxe_wlabcAhUJhqYKHY7aADUQFgg3MAQ&u
rl=http%3A%2F%2Fizvestia.kharkov.ua%2Fonline%2F20%2F1273382.html&usg=AOvVaw3BFPIShFVZAn6ds5-OC07q
86.

Василенко Л. Леся Василенко: ”В Україні питання

ветеранів жодному міністерству чи відомству не стоїть поперек горла
й не є для нього пріоритетним” / Леся Володимирівна Василенко // Укр.
тиждень. — 2018. — № 23 (8-14 черв.). — С. 14-16. Інтерв’ю з
засновником і головою ГО ”Всеукраїнська правозахисна організація
”Юридична сотня”, членом міжвідомчої Комісії з питань розгляду
матеріалів про надання статусу учасника бойових дій особам, які брали

участь в АТО, співголовою Ради волонтерів при Міністерстві оборони
України Лесею Володимирівною Василенко, яке присвячено створенню
Міністерства України у справах ветеранів. 27 лютого 2018 року
Верховною Радою України прийнято в цілому Проект Постанови ”Про
Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо
створення Міністерства України у справах ветеранів – центрального
органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації
державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни”.
Проаналізовано недоліки Закону України ”Про статус ветеранів війни,
гарантії соціального захисту”. Наголошено на відсутності чітко
визначеної політики чи стратегії забезпечення соціальної підтримки
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (АТО) й
учасників операції Об’єднаних сил (ООС). Обговорено проблеми обліку
ветеранів війни – на сьогодні в Україні реєстр ветеранів війни ведуть
Служба у справах ветеранів (лише по учасникам бойових дій в АТО, ООС),
Міністерство соціальної політики (Єдиний державний автоматизований
реєстр пільговиків (ЄДАРП), у якому зафіксовано всіх інших ветеранів,
учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих). Обгрунтовано
важливість оптимізації реєстру ветеранів шляхом запровадження
персональних електронних кабінетів, переходу на картку ”е-ветеран”.
Текст: http://tyzhden.ua/Politics/215044
87.

Василенко О. ”Одна іскра — і пів-Донбасу злетить у

повітря” : окупована територія може стати непридатною для життя /
Олександра Василенко // Газета по-українськи. — 2018. — 27 черв. (№ 48).
—

С. 8. Зазначено, що територія окупованого

Донбасу може

перетворитися на мертве солоне болото. Це пов’язано з масовим
затопленням шахт, про що йдеться у звіті міністерства з питань
тимчасово окупованих територій. Наголошено, що вся область страждає
від шкідливих викидів промислових об’єктів. Через перебої з електрикою
та обстріли часто зупиняють виробництво, шкідливі речовини викидають

у повітря чи річку. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_odnaiskra-i-pivdonbasu-zletit-u-povitrya/844611
88.

Воронцов П. ”У Мінську ще раз наполягатиму на відкритті

КПВВ ”Золоте” / Павло Воронцов // Голос України. — 2018. — 17 лип.
(№ 129). — Електрон. ресурс. Йдеться про поїздку 1-го заступника Голови
Верховної Ради України (ВР України), члена гуманітарної підгрупи
Тристоронньої мінської контактної групи Ірини Геращенко та народного
депутата України Ірини Фріз до Луганської області, де вони разом із
представниками

командування

об’єднаних

сил,

керівниками

правоохоронних органів, сфер оборони та цивільного захисту Луганської
області оглянули роботи з відновлення об’єктів інфраструктури,
зруйнованої внаслідок воєнних дій. Зокрема, Ірина Геращенко пообіцяла
порушити на переговорах в Мінську питання про відкриття контрольнопропускного пункту в’їзду-виїзду ”Золоте” та наголосила на важливості
законодавчого врегулювання проблеми гуманітарного розмінування з
урахуванням досвіду Хорватії та інших країн. Народні депутати
ознайомились з роботою Штабу Операції Об’єднаних сил (ООС), який
було створено після набрання чинності Законом ”Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України над
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській
областях”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/305287
89.

Головко О. Олеже, живи! / Оксана Головко // Уряд. кур’єр. —

2018. — 14 лип. (№ 130). — С. 3. Йдеться про проблему звільнення
незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Зазначено, що мати Сенцова звернулася до Президента Російської
Федерації (РФ) Володимира Путіна з проханням про помилування сина.
Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/olezhe-zhivi/
90.

Голодрига Ю. Війна. Коли межа близько / Юлія Голодрига //

Експрес. — 2018. — 12-19 (№ 28). — С. 10. Наведено репортаж про

життя людей, які регулярно перетинають умовний ”кордон” між так
званою ДНР та неокупованою частиною України.
91.

Иваненко А. Петр Порошенко: ”Мы договорились о

дальнейшем углублении отношений с Евросоюзом” / Анна Иваненко //
Факты и комментарии. — 2018. — 12 – 18 июля (№ 27). — С. 2. Подано
тези виступу Президента України Петра Порошенка на 20-му,
ювілейному саміті Україна-ЄС. Наголошено, що вперше у підсумковому
документі форума зазначені прізвища українських політв’язнів: Олега
Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Балуха. Підкреслено необхідність
демонстрації міжнародної солідарності із українськими заручниками і
здійснення скоординованого тиску на керівництво РФ для звільнення
”в’язнів Кремля”.
92.

Карпюк Г. Про військове будівництво без демагогії /

Геннадій Карпюк // Нар. армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27). — С. 8. Йдеться
про розбудову військової інфраструктури та вирішення житлової
проблеми військовослужбовців Збройних сил України у 2018 році.
Наголошено, що на поточний рік на заходи з будівництва, реконструкції
та капітального ремонту об’єктів загальновійськового, комунального та
спеціального призначення Збройних Сил України передбачено понад 4
мільярди гривень. Це у чотири рази більше, аніж змогла держава надати
торік, і майже у тридцять разів більше, ніж міг дозволити бюджет
оборонного

відомства

у

2014-му

році.

Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/05/vijskove-budivnicztvo-bez-demagogii/
93.

Карпюк О. Олена Карпюк: ”Треба всі методи, які є,

використати” : дружина в’язня Кремля – про становище свого чоловіка та
зусилля із визволення незаконно утримуваних українців / Олена Карпюк ;
бесіду вела Оксана Груба // День. — 2018. — 18 лип. (№ 125). — С. 11.
Подано матеріали бесіди з дружиною одного із політичних в’язнів,
українського громадського та політичного діяча, члена партії УНА –
УНСО Миколи Карпюка, який уже п’ятий рік відбуває покарання в

російських тюрмах за сфабрикованими звинуваченнями ”у злочинах проти
федеральних військ, скоєних під час першої чеченської війни”. Зазначено,
що Уповановжений Верховної Ради України (ВР України) з прав людини
Людмила Денісова не змогла зустрітися з Миколою Карпюком в зв’язку з
протидією

російської

влади.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/olena-karpyuk-treba-vsi-metody-yakiye-vykorystaty
Климент

94.

(Кущ

Павло

Миколайович;

Архієпископ

Сімферопольський і Кримський; 1969–). Владика Климент: ”Олег
Сенцов

–

глибоко

духовна

людина”

/

Климент

(Кущ

Павло

Миколайович; Архієпископ Сімферопольський і Кримський; 1969–) ;
бесіду вів Ярослав Самовидець // Крим. світлиця. — 2018. — 29 черв. (№
26).

—

С.

1,

3.

Подано

матеріали

бесіди

з

Архієпископом

Сімферопольським і Кримським Климентом про ситуацію з українськими
політв’язнями в окупованому Криму. Зокрема, Владика Климент розповів
про поїздку в колонію до незаконно засудженого в Росії українського
режисера Олега Сенцова.
95.

Котляр А. Невиплата пенсій ВПО як символ лицемірства

держави / Алла Котляр // Дзеркало тижня. — 2018. — 7-13 лип. (№ 26). —
С. 3. Розглянуто ситуацію навколо отримання пенсійних виплат вимушено
переміщеними особами (ВПО). Зазначено, що Комітетом Верховної Ради
України (ВР України) з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення було проведено слухання ”Про право на
отримання пенсій осіб, яких змусили залишити чи покинути своє місце
проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
порушень прав людини і надзвичайних ситуацій природного або
техногенного характеру”. Наголошено, що з метою вирішення проблеми з
порушенням
законопроект

порядку
№

виплати

6692,

ВПО

розроблений

пенсій,
у

було

зареєстровано

співавторстві

народними

депутатами різних фракцій і груп. Акцентовано увагу на необхідності
законодавчого врегулювання проблеми пенсійного забезпечення ВПО.
Текст:

https://dt.ua/internal/neviplata-pensiy-tpo-yak-simvol-licemirstva-

derzhavi-282463_.html
96.

Круглєня О. Розпочався відбір кандидатів для участі у

43-му марафоні морської піхоти США / Олена Круглєня // Нар. армія. —
2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 21. Йдеться про один із наймасштабніших у
світі забігів – марафон Морської піхоти США, який щороку проводиться у
сполучених Штатах. Зазначено, що цьогоріч, 28 жовтня команда України
вже втретє братиме участь у марафоні. Дистанції забігу становлять :
42 км – повний марафон, 10 км – для важкопоранених та забіг на
спеціальних ручних велосипедах для тих, хто має ампутацію і
неспроможний бігати. Висвітлено думки учасників і організаторів
минулорічного

марафону.

Оприлюдено

запрошеня

Уповноваженого

Президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції,
які одержали поранення, контузію, каліцтво або інші захворювання під час
участі в антитерористичній операції, Вадима Свириденка долучитися до
відбору

на

участь

у

43-му

марафоні

Морської

піхоти.

Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5560-%2812-07-2018%29.pdf
97.

Мозговой И. Мустафа Джемилев: ”Эрдоган пообещал

помочь освободить Сенцова, Кольченко и Мустафаева” / Иван
Мозговой // Факты и комментарии. — 2018. — 12 – 18 июля (№ 27). — С.
7. Подано матеріали зустрічей народного депутата України Мустафи
Джемілєва із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і міністром
закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Зустрічі відбулись у
межах візиту до Туреччини української делегації на чолі з Президентом
України Петром Порошенком для участі у відкритті Трансанатолійської
мережі.

Наголошено

на

готовності

турецької

сторони

сприяти

звільненню українських політв’язнів, що перебувають у російських
тюрмах.

98.

Мосьондз О. Функція капелана – не дозволити військовому

втомитися любити / Ольга Мосьондз // Нар. армія. — 2018. — 12 лип.
(№ 28). — С. 17. Йдеться про відкриття у Києві центру соціальної
адаптації військовослужбовців, ветеранів АТО та іхніх родин при
Християнській службі порятунку.
99.

Мураховська В. ”Більшість людей живе лише на пенсії. Її

ледь вистачає на їжу” / Валентина Мураховська, Валерія Авраменко //
Газета по-українськи. — 2018. — 17 лип. (№ 53). — С. 5. Подано
інформацію про вакансії, які є популярними в окупованих Донецьку та
Луганську. В кадровій агенції шукають саперів, автомеханіків, майстрів із
ремонту військової техніки, спеціалістів на розбір зруйнованих приміщень,
менеджерів з ціноутворення у супермаркет, доглядачів за квартирами та
літніми людьми, також популярні приватні охоронці.
100.

На

Тернопільщині

побудують

житло

для

875

військовослужбовців-контратників // Нар. армія. — 2018. — 12 лип.
(№ 28). — С. 2. Йдеться про початок масштабного будівництва житла
для військовослужбовців у Тернополі, Теребовлі та Чорткові. Зазначено,
що реалізація проекту будівництва житла для військових української
армії, які служать на Тернопіллі здійснюється в рамках виконання
доручення Президента України Петра Порошенка з будівництва
гуртожитків для Збройних сил України.
101.

Прокопенко М. Розправа над Балухом : у 109-й день

голодування український політв’язень отримав в окупованому Криму
черговий несправедливий вирок / Марія Прокопенко // День. — 2018. — 67 лип. (№ 117/118). — С. 14. Йдеться про вирок Роздольненського
районного суду в окупованому Криму у справі українського політв’язня
Володимира Балуха. Надано інформацію про допис на своїй фейсбуксторінці Міністерства закордонних справ України (МЗС України) щодо
справи Володимира Балуха і про звернення Кримської правозахисної групи
та інших правозахисників до урядів країн Європейського Союзу (ЄС),

Сполучених Шататів Америки (США), Канади та Японії із закликом
застосувати механізми тиску на Росію з метою звільнення Володимира
Балуха або обміну його на когось із російських громадян, затриманих в
Україні.Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/rozprava-nad-baluhom
102.

Пропонують надати правову допомогу в’язням Кремля //

Голос України. — 2018. — 20 лип. (№ 132). — Електрон. ресурс. Йдеться
про підготовлений групою народних депутатів України від фракції ”Блок
Петра Порошенка” (БПП) проект закону ”Про безоплатну правову
допомогу” (щодо забезпечення права осіб, які незаконно позбавлені
особистої свободи, на безоплатну вторинну правову допомогу)”.
Зазначено, що мета законопроекту – надати допомогу особам,
позбавленим
тимчасової

особистої
окупації

Севастополь

і

свободи

Автономної

збройного

з

політичних

Республіки

конфлікту

на

мотивів

Крим
Сході

внаслідок

(АРК)
України.

та

м.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/305445
103.

Руденко

Т.

Тетяна

Руденко:

”Варіантом

розв’язання

проблеми реабілітації колишніх полонених було б залучення громадських
організацій на основі державного замовлення” : у грудні минулого року
вдалося витягнути з ворожого полону 73 особи / Тетяна Руденко ;
спілкувався Юрій Лапаєв // Укр. тиждень. — 2018. — № 24 (15-21 черв.).
— С. 37-39. Тоді в аеропорту ”Бориспіль” їх зустрічали як героїв, були
представники влади, активісти та багато журналістів. Тиждень
поспілкувався з психологом Тетяною Руденко, щоб дізнатися, чи ж
правильні такі дії стосовно звільнених із полону та які підходи потрібні в
роботі

з

цією

чутливою

категорією

людей.

Текст:

http://tyzhden.ua/Society/215399
104.

Самовидець Я. Велике переселення з Криму / Ярослав

Самовидець // Крим. світлиця. — 2018. — 15 черв. (№ 24). — С. 1, 3.
Йдеться про підготовку окупаційною владою Криму плану щодо
вимушеного переселення людей зі степового Криму, де у зв’язку з посухою і

нестачею води значно погіршились економічна та екологічна ситуації.
Акцентовано увагу на необхідності розпочати роботу щодо створення в
південних областях України, насамперед на Херсонщині, умов для
вимушених переселенців з Криму. Наголошено, що створення належних
умов для порятунку кримчан від наслідків окупації Російської Федерації
(РФ) значно посилить південні регіони України людським ресурсом, дасть
поштовх для розвитку місцевої економіки та створить дієвий механізм у
боротьбі

з

демографічною

кризою.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwi915Gk5KrcAhWuhKYKHbDnDJoQFggyMAE&u
rl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkrymsvitlytsia%2Fposts%2F%25
D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0
%25B5%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25
D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1
%258F-%25D0%25B7%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2583%2F1293615094106858%2F&usg=AOvVaw3S6KR2C_PBAcGCWe-yKsud
105.

Світличанин І. ”Час пішов на дні …” / Ігор Світличанин //

Крим. світлиця. — 2018. — 22 черв. (№ 25). — С. 3. Йдеться про справу
українського активіста, політв’язня Володимира Балуха, який голодує
майже 3 місяці на знак протесту проти сфабрикованої щодо нього
справи. Зазначено, що Володимир Балух звернувся з листом до Президента
України

Петра

Порошенка

з

проханням

посприяти

створенню

координаційної громадської ради, яка б регулювала процес звільнення
українських політв’язнів у Росії та в Криму, а також заручників на
Донбасі.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW8-Tnl6vcAhXGB5oKHaWBhUQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fhromadske.ua%2Fposts%2Fchas-

pishov-na-dni-politviazniu-balukhu-v-aneksovanomu-krymu-prodovzhylytrymannia-pid-vartoiu-mzs&usg=AOvVaw0a2lPaxgOgwblZ_eBz3cWv
106.

Скоростецький В. Битва за воду, або чому російські

окупанти використовують Донецьку фільтрувальну станцію як об’єкт
шантажу? / Володимир Скоростецький // Нар. армія. — 2018. — 9 лип.
(№ 27). — С. 4. Йдеться про використання бойовиками самопроголошених
”республік”

та

протистояння.

їхніх московських кураторів
Висвітлено

критичну

ситуацію

прийомів

гібридного

навколо

Донецької

фільтрувальної станції (ДФС), яка забезпечує питною та технічною
водою частину Донецька та понад 40 населених пунктів уздовж лінії
фронту. Наголошено, що зупинки ДФС, це не лише мільйонні збитки, і
витрати з бюджету на ремонт мережі, але й соціальний колапс.
Зазначено, що українська влада вживає альтернативні заходи для того,
аби питання забезпечення водою в подальшому не було ”козирем” у руках
бойовиків.

Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5559-%2809-07-

2018%29.pdf
107.

Судакова Н. Голос матері : чому наші політв’язні в Росії не

проситимуть про помилування / Наталія Судакова // Україна молода. —
2018. — 20-21 лип. (№ 78). — С. 5. Подано матеріали бесіди з матерями
трьох українських політв’язнів, яких незаконно утримують в російських
в’язницях: Ларисою Кольченко, Наталією Балух і Тамарою Клих. Вони
розповіли про своїх синів та прокоментували можливість звернення до
Президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна з проханням
про помилування. Текст: http://umoloda.kiev.ua/number/3336/188/124902/
108.

Суханов Р. Руслан Суханов – про конфлікти і їх вирішення

та роль переселенців, яку визначають вони самі / Руслан Суханов ;
бесіду вела Лілія Гафурова // Город А (Охтирка). — 2018. — 5 июля
(№ 27). — С. 5. Подано матеріали бесіди з одним із співзасновників
громадської організації (ГО) ”Українська школа переговорів” Русланом
Сухановим про проблеми забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб

(ВПО) та їх адаптації на новому місці проживання. Надано інформацію
про діяльність ГО ”Українська школа переговорів”, мета якої – надавати
допомогу

при

вирішенні

різного

роду

конфліктів.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwigoJPEkabcAhVI_iwKHXf4ADkQFggyMAI&url=
https%3A%2F%2Fkrasnews.wordpress.com%2F2018%2F06%2F30%2F%25D
1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25
BD%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25
D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BB%2
5D1%2596%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8-%25D1%2596%25D1%2597%25D1%2585%25D0%25B2%25D0%25B8%2F&usg=AOvVaw25vGJTbkvQxp55HAj0YoIg
109.

Трапезнікова Д. Рішення на перспективу : європейці

продовжать співробітництво з українською владою для забезпечення прав
переселенців / Дар’я Трапезнікова // День. — 2018. — 17 лип. (№ 124). —
С. 2. Йдеться про проект ”Внутрішнє переміщення в Україні: розробка
тривалих рішень”, який заплановано реалізувати в межах Плану дій Ради
Європи (РЄ) для України на 2018–2021 рр. Зазначено, що мета проекту –
допомога в реформуванні судів і правоохоронних органів, децентралізації
та боротьбі з корупцією. Особливу увагу буде зосереджена на дотриманні
свободи слова, прав журналістів і внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Текст:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1wdaJuajcAhUlDZoKHe5CCcIQFggpMAA&url=
http%3A%2F%2Fday.kyiv.ua%2Fuk%2Farticle%2Fdenukrayiny%2Frishennya-naperspektyvu&usg=AOvVaw0FIZBhC8bji4DrEGmj9ri0

110.

Уретій О. ”Солдат не повертається назад до того ”я”, яким

він був до війни” / Оксана Уретій // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28).
— С. 16. Оприлюднено думки відомого американського психолога, одного із
засновників

нейролінгвістичного

програмування,

ветерана

війни

у

В’єтнамі Френка Пьюселіка, який на своїх тренінгах навчає ветеранів
адаптувати правила війни до мирного життя. Зазначено, що вчений від
початку російсько-української війни активно співпрацює з органами
місцевого самоврядування та ветеранськими організаціями у справі
проведення тренінгів із психологічної та соціальної адаптації для
учасників бойових дій, членів їхніх сімей, волонтерів, капеланів, психологів,
представників силових структур. За останні три роки тренінги
Пьюселика пройшли понад вісім тисяч осіб у таких містах як Одеса, Київ,
Харків,

Вінниця,

Дніпро,

Полтава

та

ін.

Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5560-%2812-07-2018%29.pdf
111.

Франжева Ю. Зачем помогать переселенцам : с мнением,

что новым мариупольцам уделяют слишком много внимания в ущерб
коренным горожанам, согласны единицы / Юлия Франжева // Ильичевец
город. — 2018. — 6 июня (№ 38). — С. 10. Йдеться про проблеми
соцільного забезпечення переселенців в Маріуполі. Зокрема, розглянуто
питання пенсійних виплат та забезпечення житлом. Подано коментарі
представників

місцевої

влади.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtKvexq3cAhUyhaYKHaMpBq4QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Filich.in.ua%
2Fnews%2Fview%2Fzachem-pomogatpereselentsam&usg=AOvVaw30sJyASoWwb7BGYWzPJdzn
112.

Черкашина

А.

”Домінує

почуття

тривожності

і

безпорадності”. Дослідження про життя людей в ОРДЛО / Анна
Черкашина // Луганщина.ua. — 2018. — 20 черв. — С. 8. Йдеться про
презентацію у Сєвєродонецьку дослідження ”Чим живуть мешканці

тимчасово неконтрольованих територій Донбасу?”, яке провів Фонд
”Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва. В ході дослідження
проаналізовано суспільні настрої мешканців тимчасово неконтрольованих
територій

Донецької

та

Луганської областей

(ОРДЛО). Подано

коментарі завідувача відділом розвитку політичних систем Національного
інституту стратегічних досліджень Петра Бурковського, координатора
громадського руху ”Очищення” Яна Кравцова і координатора Кризового
медіа-центру ”Сіверський Донець” Сергія Пятниці. За результатами
дослідження фахівці Національного інституту стратегічних досліджень
підготували

рекомендації,

які

Президента

будуть

адресовані

Адміністраціі

Украіни.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6jvOcy63cAhVFiSwKHVx_DusQFggmMAA&url
=http%3A%2F%2Fvistilug.com.ua%2Fnews%2F2531-dominue-pochuttyatrivozhnosti-i-bezporadnosti-doslidzhennya-pro-zhittya-lyudyei-vordlo%2F&usg=AOvVaw2Q0duRfclfjGYiH2IDcziQ
113.

Ярмілко Н. З фронту в міністерство : майже півсотні

ветераніва АТО готуються стати держслужбовцями нового міністерства у
справах ветеранів України / Наталія Ярмілко // Нар. армія. — 2018. —
9 лип. (№ 27). — С. 16. Йдеться про те, що на базі Національної академії
державного

управління

при

Президентові

України

з

ініціативи

Проектного офісу зі створення Міністерства ветеранів і Комітету
Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю колишні
бійці розпочали навчання на курсах дистанційного навчання ”З фронту до
міністерства”. Зазначено, що це перший із двох курсів підвищення
конкурентного освітнього рівня ветеранів, які хочуть брати участь у
державотворенні

й

розбудові

майбутнього

міністерства.

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5559-%2809-07-2018%29.pdf

Текст:

Ярмілко Н. Ніхто не може знати, як бути жінкою на війні,

114.

крім самої жінки / Наталія Ярмілко // Нар. армія. — 2018. — 12 лип.
(№

28).

—

С.

14.

Йдеться

про

соціальну

адаптацію

жінок-

військовослужбовців, які повернулись із зони АТО. Висвітлено діяльність
громадської організації ”Побратими”, яка, зокрема, влаштовує тренінги
для ветеранів бойових дій, які потребують психологічної допомоги для
адаптації у мирному житті. Акцентовано увагу на розпочатому у липні
2018 року першому в Україні тренінгу із соціально-психологічної
підтримки

ветеранок

”Посестри”.

Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5560-%2812-07-2018%29.pdf
Міжнародний досвід вирішення конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
115. Салогуб М. Вплив збройних конфліктів на міжнародні
договори / Микита Салогуб // Підприємництво, госп-во і право. - 2017. № 11. — С. 255-258. Досліджено проблеми дії міжнародних договорів в
умовах

збройного

конфлікт»,
припинення

конфлікту.

порядок
та

Проаналізовано

регулювання

призупинення

збройних
дії

поняття

конфліктів,

договорів.

Текст:

«збройний
а

також

http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/11/57.pdf
116.

Слюсаренко А. Сили спеціальних операцій Сухопутних

військ Франції / Андрій Слюсаренко // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту
ім. Л. Українки. Серія : Іст. науки. - 2017. - № 5. — С. 130-137.
Охарактеризовано

організаційну

модель

сил

Спеціальних

операцій

Сухопутних військ Франції. Визначено їх основні частини й підрозділи, а
також узагальнено структуру і завдання, які на них покладені. Наведено
склад Командування спеціальних операцій. Проаналізовано організацію
функціонування, основні напрями дій та наведено відмінності щодо
організації управління частинами і підрозділами Сил спеціальних операцій
Франції, США, Великої Британії.

Статті з газетної періодики
117. Лейка Г. Міфи і реальність геополітичної ситуації у світі.
Перспективи України / Гнат Лейка // Нар. армія. — 2018. — 9 лип.
(№ 27). — С. 18. Проаналізовано геополітичну ситуацію у світі.
Зазначено, що реальний розклад сил на міжнародній арені суттєво
відрізняється від ”сюрреалістичної” картини, створюваної Москвою в
інформаційному світовому просторі. Наголошено, що Росія продовжує
формувати вигідні для себе погляди та настрої щодо складних та
суперечдивих тенденцій у розвитку геополітичної ситуації в світі як серед
світової спільноти, так і в російському та українському суспільствах.
Приділено увагу політиці США та Європи з посилення європейської та
євроатлантичної безпеки в умовах підвищення рівня загроз із боку Росії.
НАТО на чолі зі США зберігає свою єдність та надалі виступає
глобальною

силою,

організації.

Текст:

здатною

гарантувати

безпеку

країн-учасниць

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5559-%2809-07-

2018%29.pdf
118.

Най Д. ”Цифровий Перл-Харбор” : про методи протидії

кібератакам і маніпулювання соціальними мережами / Джозеф Най // День.
— 2018. — 17 лип. (№ 124). — С. 11.Йдеться про проблему протидії
інформаційним операціям та кібератакам як складовим гібридної війни.
Зазначено, що кібервтручання Росії в президентські вибори у Сполучених
Штатах Америки (США) в 2016 р. було інноваційним – російські
розвідувальні

агентства

не

просто

зламали

електронну

пошту

Національного комітету Демократичної партії і поширили отримані дані
через Wikileaks та інші платформи з метою вплинути на американські
новини, вони ще й скористалися американськими соціальними мережами
для

поширення

фейкових

новин

і

розпалювання

ворожнечі

між

опозиційними групами американців. Запропоновано низку заходів, які
можуть убезпечити США від подібних інформаційних впливів: проводення
тренінгів для співробітників місцевих і регіональних виборчих комісій;

збереження паперових копій даних електронного голосування; оголошення
поза

законом

іноземної

політичної

реклами

тощо.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/cyfrovyy-perl-harbor
119.

Парламентська асамблея ОБСЄ закликає до припинення

російської агресії / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос
України. — 2018. — 11 лип. (№ 124). — Електрон. ресурс. Йдеться про
ухваленння Комітетом з питань демократії, прав людини і гуманітарних
питань Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва
в Європі (ПА ОБСЄ) резолюції ”Триваючі порушення прав людини і
основних свобод в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь”, яку
було внесено головою Постійної делегації Верховної Ради України (ВР
України) Артуром Герасимовим. В резолюції підтверджується повага до
суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно
визнаних кордонах, міститься заклик до Російської Федерації (РФ)
припинити агресію проти України, засуджуються зловживання і
практика дискримінації стосовно мешканців окупованого Криму. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/305086
120.

”Північний потік-2” – зброя маніпулювання і просування

інтересів Кремля / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос
України. — 2018. — 12 лип. (№ 125). — Електрон. ресурс. Надано
інформацію про проведений у межах XXVII Щорічної літньої сесії
Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва (ПА
ОБСЄ) членами української делегації неформальний захід, присвячений
проекту будівництва Російською Федерацією (РФ) газогону ”Північний
потік-2” та його впливу на держави – учасниці ПА ОБСЄ. У заході взяли
участь члени Постійної делегації Верховної Ради України (ВР України) в
ПА

ОБСЄ.

У

виступі

народного

депутата

Ольги

Бєлькової

проінформовано про регіональні виклики та геополітичні наслідки
реалізації побудови газогону ”Північний потік – 2”. Організаторами
заходу запропоновано використовувати платформу ПА ОБСЄ для обміну

інформацією

та

обміну

передовим

досвідом

у

галузі

зміцнення

енергетичної безпеки, щоб ширше обговорити екологічний аспект
енергетичної безпеки і потенційні наслідки енергетичних проблем на
ситуацію

в

області

безпеки

в

регіоні

ОБСЄ.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/305131
121.

Скоростецький В. ”Ми повернулися з війни на війну” /

Володимир Скоростецький // Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С.
10. Подано спогади військовослужбовців Збройних сил України, які були
задіяні у міжнародних миротворчих операціях зі встановлення та
підтримання миру під егідою ООН, а нині беруть участь в операції
Об’єднаних сил. Наголошено, що міркування колишніх миротворців
збігаються в одному: досвід солдата-миротворця, здобутий далеко за
межами України, на жаль, доводиться застосовувати сьогодні в обороні
рідного краю від загарбників, але війна жахлива у будь-якій країні. Текст:
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5560-%2812-07-2018%29.pdf
122.

338 українських воїнів боронять мир у різних точках світу

// Нар. армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 2. Подано матеріали
брифінгу тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного
управління військового співробітництва та миротворчих операцій
Генерального штабу Збройних сил України полковника Валентина Левчика
щодо участі Збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях.
Зазначено, що на сьогодні українські військові беруть участь у восьми
операціях із підтримання миру та безпеки, зокрема, під егідою ООН і
НАТО.
123.

Як американські військові знищили в Сирії російських

”Іхтамнетів” // Нар. армія. — 2018. — 9 лип. (№ 27). — С. 19. Йдеться
про війну в Сирії – один із найкривавіших конфліктів останнього часу, що
триває вже більше семи років. Зазначено, що ”за цей час у нього вступили
десятки країн. І, звичайно, не обходиться він без російських ”іхтамнетів”.
Акцентовано увагу, що у лютому 2018 року роійські війська в Сирії та їхні

союзники зазнали таких втрат, яких не було за весь час перебування
російського контингенту у виснаженій громадянською війною країні.
Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5559-%2809-07-2018%29.pdf
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