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Досвід ведення гібридних конфліктів
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
1.
Правові засади суверенного розвитку України в умовах
гібридної війни: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 21 лют. 2018 р., [м.
Київ]. — Київ, 2018. — 119 с.. — Шифр зберігання в Бібліотеці :
А787296. Зі змісту: Суверенні права України в умовах гібридної війни:
конституційно-правовий аспект / А. І. Корінь. – С. 7-9; Анексія, агресія та
окупація / Н. В. Камінська. – С. 15-19; Російсько-українська війна:
пріоритети формування національної ідентичності / А. В. Недюха. – С.
19-22; Особливості функціонування європейської регіональної системи
протидії екстремістській діяльності / Ю. Б. Ірха. – С. 22-25; Російські
тоталітарні організації та деструктивні культи в Україні / І. В.
Кременовська. – С. 25-28; Сучасний стан протидії тероризму в Україні /

А. М. Рудавка. – С. 28-30; Актуальні питання проекту Закону України
”Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України в Донецькій та Луганській областях” / А. О.
Скрипка. – С. 30-33; Роль службових правовідносин у забезпеченні
національної безпеки України / В. М. Столбовий.

– С. 33-34; Правові

засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни / О. В.
Шумейко. – С. 67-70; Реалізація конституційного права на сім’ю,
материнство і батьківство в умовах гібридної війни: поняття та
особливості / О. Р. Антонова. – С. 73-77; Гарантії конституційних прав і
свобод військовослужбовців та членів їх сімей в умовах гібридної війни / Л.
В. Демчук. – С. 77-79; Діти під час збройного конфлікту на Сході України:
місце проблеми в право- та державотворенні / Л. М. Добробог. – С.79-82;
Проблеми захисту прав і свобод людини в світлі кримінально-правової
політики щодо охорони власності в умовах гібридної війни / Ю. А.
Дорохіна. – С. 82-84; Обмеження конституційних прав і свобод людини в
умовах гібридної війни / Я. А. Карась. – С. 86-90; Право на охорону
здоров’я та його реалізація в умовах гібридної війни / В. В. Кулішова. – С.
92-94;

Дотримання

принципу

презумпції

невинуватості

(ст.

62

Конституції України) в умовах гібридної війни / Л. Ш. Мірзобаротова. –
С. 97-100; Тимчасова окупація як підстава внутрішнього переміщення осіб
в україні / Л. Р. Наливайко, М. Ю. Романов. – С. 100-103; Спрощена
система набуття російського громадянства (країни-агресора) для
українців / Ю. Ю. Невзгляденко. – С.103-106; Забезпечення права
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на окупованих
територіях на середню і вищу освіту в умовах гібридної війни / Є. М..
Петров, М. В. Роменська. – С.106-109; Інформаційна безпека – важлива
ознака сьогодення / О. П. Гуйван . – С.112-115.
2.

Тараненко М. М. Гібридна війна в Україні: історія та

сучасність / М. М.Тараненко // Вісн. Нац. техн. ун-ту ”Київ. політехн.
ін-т”. Політологія. Соціологія. Право. – Київ, 2016. – № 3/4 (31/32) – С.

197–208.

–

Шифр

зберігання

в

Бібліотеці:

Бп16898-3/4(31/32).

Розглянуто сутність і зміст гібридної війни як нового явища в
міжнародних відносинах.

На конкретних прикладах проілюстровано її

вияви в процесі агресії більшовицької Росії в Україні, спробах приєднання
до Росії Фінляндії та Польщі. Проаналізовано основні методи та форми
гібридної війни в Криму і на Сході України. На прикладі подолання
наслідків гібридних воєн в Хорватії, Боснії і Герцеговині показано різні
можливі варіанти вирішення цієї проблеми в Україні. Текст: http://sociojournal.kpi.kiev.ua/archive/2016/3-4/31.pdf
Статті з періодичних видань
3.
Балюк Н. ”Об’єднані

сили

мають

стати

вагомим

аргументом у мирних переговорах” : один день з командувачем
Об’єднаних сил, генерал-лейтентом Сергієм Наєвим / Наталія Балюк //
Високий замок. — 2018. — 12-18 лип. (№ 75). — С. 1, 8-9.
4.

Балюк

Н.

Станиця

Луганська

годує

українців

на

окупованих землях : журналіст ”ВЗ” побувала на пішому переході до
тимчасово не підконтрольної території / Наталія Балюк // Високий замок.
— 2018. — 19-25 лип. (№ 78). — С. 10. Описано ситуацію в станиці
Луганській, на території якої розміщено український блокпост. Йдеться
про

умови

доставки

продуктів

харчування

на

територію

самопроголошеної республіки в Луганській області.
5.

Віхров М. Кероване падіння : що змінилося в ОРДіЛО від

початку Операції об’єднаних сил / Максим Віхров // Укр. тиждень. —
2018. — № 31 (3-9 серп.). — С. 27-29. Йдеться про зміни, які відбуваються
на території Донецької та Луганської області, самопроголошених
республік, після зміни формату проведення АТО на операцію Об’єднаних
сил. Текст: http://tyzhden.ua/Society/217677
6.

Віхров М. Миротворці, будівельники та бухгалтери : як

корупція та неправильні пріоритети можуть зірвати реінтеграцію Донбасу /

Максим Віхров // Укр. тиждень. — 2018. — 16 серп. (№ 32). — С. 10-11.
Текст: http://tyzhden.ua/Magazine/560
7.

Віхров М. Півострів чиновників і солдатів : як Росія

перетворює Крим на військову базу, змінюючи його економіку та
суспільство / Максим Віхров // Укр. тиждень. — 2018. — 16 серп. (№ 32).
— С. 18-20. Текст: http://tyzhden.ua/Economics/217995
8.

Гаврош О. Нове загострення з Будапештом. Угорщина

використовує війну Росії проти України? / Олександр Гаврош // Шлях
перемоги. — 2018. — 8 серп. (№ 32). — С. 1. Йдеться про політику
Угорщини стосовно України. Акцентовано увагу на загрозі поширення
сепаратистських настроїв в Закарпатській області в зв’язку із все
зростаючим впливом Угорщини в регіоні: надання фінансової допомоги
угорцям Закарпаття, видача угорських паспортів громадянам України,
контроль над деякими засобами масової інформації тощо. Крім того,
Угорщина блокує роботу комісії Україна – НАТО, а прем’єр-міністр
Угорщини Віктор Орбан заявив, що реальні шанси членства України в
Європейському Союзі (ЄС) ”дорівнюють нулю”. Наголошено, що великий
резонанс мало призначення в уряді Угорщини уповноваженого міністра,
відповідального за розвиток Закарпатської області. Висловлено думку, що
в умовах російської агресії на Сході України Угорщина може спробувати
посилити свій вплив на українському Закарпатті з метою відторгнення
частини

території.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlhYLP5d_cAhUFIpoKHeIhC2wQFjAAegQIABA
B&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F29415042.html&us
g=AOvVaw1hzn0Tlypz83lRcvgB3LuT
9.
народу

Гарбар Р. Вибори покажуть…: на 27-му році незалежності в
сформувався,

нарешті,

інстинкт

самозбереження

себе

як

державотворчої нації чи ні? / Руслан Гарбар // День. — 2018. — 7 серп. (№
139). — С. 5. Розглянуто проблему протидії інформаційній війні як

складовій сучасних гібридних війн на прикладі спілкування зі слухачами
Літньої школи журналістики газети ”День” кандидата філософських
наук, соціолога Віктора Небоженка. Зокрема, акцентовано увагу на
майбутніх парламентських і президентських виборах та їх значенні для
майбутнього

Української

держави.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/vybory-pokazhut
10.

Голотов С. Сергій Голотов: ”Я записаний у ”розстрільних

списках” ще із 7 травня 2014 року” / Сергій Голотов ; розмовляли Яна
Шекеряк, Вікторія Капустинська // Високий замок. — 2018. — 13-15 лип.
(№ 76). — С. 10. Викладено матеріали розмови із волонтером із Луганська,
ініціатором створення благодійного фонду ”Народна підтримка воїнів
АТО”, співавтором книжки ”У вогняному кільці. Оборона Луганського
аеропорту” Сергієм Глотовим. Основна тема розмови – волонтерська
допомога.
11.

Голуб А. Юридичний фронт : на розгляді в міжнародних

судах уже чимало суперечок між Україною та Росією щодо Криму. Вони
стосуються як насильницьких злочинів, так і незаконно відчуженого майна
/ Андрій Голуб // Укр. тиждень. — 2018. — 16 серп. (№ 32). — С. 21-23.
12.

Гончарова Є. Під орудою генералів : режим ООС очима

мирних жителів / Єлизавета Гончарова // Укр. тиждень. — 2018. — № 31
(3-9 серп.). — С. 30-31. Висвітлено інформацію про зміну формату
проведення АТО на операцію Об’єднаних сил. Акцентовано увагу на тому,
що на перший план висувається постать командувача операції Об’єдних
сил Сергія Наєва. Зазначено, що в регіоні посилюється вплив військових.
13.

Грабовський С. Чи розіграє Путін ”донбаський гамбіт” або

Знову про кола історії / Сергій Грабовський, Ігор Лосєв // День. — 2018.
— 2 серп. (№ 136). — С. 5. Проаналізовано ситуацію навколо Закону
України ”Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей” в контексті майбутніх
президентських і парламентськиї виборів. Висловлено думку, що у разі

пролонгації дії закону Росія може спробувати реалізувати сценарій зміни
влади в Україні: терміново вивести зі Сходу України війська, допустити
на Донбас миротворців і таким чином здійснити ”імплантацію”
окупованих районів у політичне життя України. А під час виборчої
кампанії за допомогою пропаганди та добре структурованої ”п’ятої
колони” із залученням ”надійного” електорату з окупованих територій
Донбасу здійснити в Українській державі легітимний переворот,
поставивши тим самим під свій контроль усю державу. Наведено
коментарі

щодо

ситуації

на

Донбасі

спеціального

представника

Сполучених Штатів Америки (США) у справах України Курта Волкера
Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/chy-rozigraye-putin-donbaskyygambit
14.

Желновач А. ”Боевики пять раз приходили к нам с

требованием отдать им оружие и снять флаг Украины. Но мы этого не
сделали” / Александр Желновач ; беседу вела Вера Жичко // Факты и
комментарии. — 2018. — 2 – 8 авг. (№ 30). — С. 5. Подано інтерв’ю із
колишнім командиром Другого патрульного батальйону військової
частини 3023 Національної гвардії України (раніше – частина внутрішніх
військ) у місті Рубіжне Луганської області Олександром Желновачем про
події, пов’язані із визволенням захоплених бойовиками міст Луганської
області, що почалось чотири роки тому у липні 2014 року. Текст:
http://fakty.ua/276435-glavar-boevikov-lnr-prosil-u-menya-oruzhie-kombatnacgvardii-ob-okkupacii-rubezhnogo-i-osvobozhdenii-goroda
15.

Жорняк А. Деокупація Донбасу: ”Механізм малих кроків” /

Анастасія Жорняк // Юрид. вісн. України. — 2018. — 13-19 лип. (№ 28). —
С. 8. Подано інформацію, що у Харківському національному університеті
внутрішніх справ відбувся круглий стіл з обговорення проекту Стратегії
відновлення цілісності України (деокупації Донбасу) ”Механізм малих
кроків”, запропонованого Міністерством внутрішніх справ України. У
дискусії взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ

України,

представники

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування, керівники наукових установ і організацій, представники
прокуратури,

громадських

об’єднань

та

ЗМІ.

Зазначено,

що

в

українському суспільстві давно назріло питання розроблення власного
національного програмного документа щодо врегулювання збройного
конфлікту й детального плану поетапного відновлення суверенітету й
територіальної цілісності України. Керівництво нашої держави через
дипломатичні канали обговорює різні варіанти вирішення конфлікту,
найбільш перспективним з яких на сьогодні видається залучення
міжнародних

миротворчих

сил.

Текст:

https://lexinform.com.ua/podii/deokupatsiya-donbasu-mehanizm-malyh-krokiv/
16.

Іщенко Н. Яку державу ми будуємо? : нерозуміння ролі та

значення релігії є рисою, притаманною, на жаль, великій частині
української журналістики / Наталя Іщенко // День. — 2018. — 3-4 серп.
(№ 137/138). — С. 25, 30. Йдеться про відмову Національної суспільної
телерадіокомпанії

України

(НСТУ)

транслювати

на

телеканалі

UA:Перший святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі та хресного
ходу, в якому брали участь переважно віряни Української православної
церкви

Київського

патріархату

(УПЦ

КП).

В

цьому

контексті

акцентовано увагу на ролі православної віри в гібридній війні Росії проти
України та на місці і значенні релігії в суспільно-політичному житті
України. Репрезентовано результати соціологічного дослідження Центру
Разумкова щодо ставлення українців до релігії і церкви. Висловлено думку з
приводу висвітлення засобами масової інформації (ЗМІ) України питання
надання Вселенським патріархом Варфоломієм Українській православній
церкві Томосу про автокефалію. Наведено коментарі науковця Олександра
Палія та голови Наглядової ради НСТУ Тетяни Лебедєвої. Текст:
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/yaku-derzhavu-my-buduyemo
17.

Карпюк Г. Гра у мир : нинішня Росія вміє тільки вдавати

миротворця / Геннадій Карпюк // Україна молода. — 2018. — 8 серп.

(№ 85). — С. 6. Йдеться про те, що низка провідних країн світу
висловилася щодо ймовірної участі у миротворчій місії ООН в Україні та
підтвердила готовність до фінансування такої операції. Розглянуто
перспективи введення миротворців під егідою ООН до зони збройного
конфлікту. Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3343/188/125437/
18.

Каспрук В. Інструменти агресії ”руского міра” в Україні /

Віктор Каспрук // Шлях перемоги. — 2018. — 8 серп. (№ 32). — С. 2.
Йдеться про інструменти, які Росія застосовує в гібридній війні проти
України. Наголошено на важливості мовного питання в зв’язку з тим, що
Росія завжди використовувала російську мову як інструмент експансії і
просування колонізації українських земель. Зазначено, що мовну ситуацію в
Україні може змінити лише офіційне проголошення на державному рівні
української мови як основоположної і базисної складової української
національної культури. Також акцентовано увагу на діяльності Російської
православної церкви та її негативному впливі на ситуацію в Україні.
Висловлено думку, що створення помісної автокефальної церкви стане
важливим фактором державотворчого процесу в Україні.
19.

Катриченко Т. Украденное море / Татьяна Катриченко //

Фокус. — 2018. — № 31 (3 серп.). — С. 24-27.Проаналізовано ситуацію,
пов’язану із блокуванням Російською Федерацією українських суден на
Азовському морі. Розглянуто причини такої політики росіян, серед яких:
відповідна реакція Росії на арешт українцями кримського корабля; спроби
натиснути на Україну та відновити поставки води у Крим; бажання
дати зрозуміти, що ”Чорне море невдовзі може перетворитись на
”російське озеро” тощо. Наголошено, що наслідком політики Росії може
стати ескалація війни на Сході України. Текст: https://focus.ua/archive2018/403120/
20.

Кличко

В.

Виталий

Кличко:

”Киев

справился

с

последствиями стихии” / Виталій Кличко ; беседовал Аркадий
Калюжный // Факты и комментарии. — 2018. — 2 – 8 авг. (№ 30). — С. 12.

Подано інтерв’ю із міським головою Києва Віталієм Кличком про те, як
місто впоралося із наслідками аномальних злив, про п’ятирічну гарантію
на ремонт доріг, відкриття пам’ятника Іллі Муромцю та про заходи,
спрямовані

на

запобігання

перебоям

із

водопостачанням.

Текст:

http://fakty.ua/276863-vitalij-klichko-kiev-spravilsya-s-posledstviyami-stihii
21.

Кралюк П. Томос для України і спротив Москви. Питання

автокефалії вийшло на прямий шлях / Петро Кралюк // Шлях перемоги.
— 2018. — 1 серп. (№ 31). — С. 2. Розглянуто процес надання Томосу
Українській православній церкві. Зазначено, що російська влада через
дипломатичні канали, церковні структури і свою агентуру в Україні
чинить тиск на Вселенського патріарха Варфоломія, а також на інші
православні церкви з метою завадити створенню автокефальної
православної церкви в Україні. Акцентовано увагу на необхідності
ухвалення законопроектів № 5309 (щодо назви релігійних організацій) та
№ 4128 (щодо зміни релігійними громадами підлеглості), які стали б
вагомою законодавчою підтримкою для Української помісної православної
церкви.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP8ILPkc7cAhWHw6YKHaybBRQQFjAAegQIC
RAB&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F29368592.html
&usg=AOvVaw0YxKZapCYqUaKt4pYkAqME
22.

Крапивенко Д. Майже ”стоденка” / Дмитро Крапивенко //

Укр. тиждень. — 2018. — № 31 (3-9 серп.). — С. 21. Підведено підсумки
проведення операції Об’єднаних сил за 90 діб.
23.

Лапаєв Ю. Велике прибирання : чи вплинув режим ООС

[операції Об’єднаних сил] на характер війни на Донбасі / Юрій Лапаєв //
Укр. тиждень. — 2018. — №31 (3-9 серп.). — С. 24-25.
24.

Лелич М. Из Гааги – с любовью / Милан Лелич // Фокус. —

2018. — № 31 (3 серп.). — С. 14-16. Посол Нідерландів в Україні Едуард
Хукс поділився думками щодо винуватців трагедії малайзійського боїнгу,

способах

підвищення

ефективності

санкцій

проти

Кремля

та

перспективах Дніпра стати повноцінною транспортною артерією. Текст:
https://focus.ua/archive-2018/403120/
25.

Лозница С. Режиссер Сергей Лозница: ”В полученном

мною поздравлении от президента Франции написано: ”Домбасс” /
Сергей Лозница ; беседовал Александр Левит // Факты и комментарии. —
2018. — 2 – 8 авг. (№ 30). — С. 7. Подано інтерв’ю із режисером
художнього фільму ”Донбас” Сергієм Лозницею, прем’єра якого відбулась
у рамках IX Одеського міжнародного кінофестивалю. Зазначено, що
кінострічка отримала приз за кращу режисуру у програмі 71-го Канського
кінофестивалю ”Особливий погляд”. Текст: http://fakty.ua/276236-nadonbasse-ne-prosto-okkupaciya-prichina-etogo-konflikta-kuda-globalnee-sergejloznica
26.

Лосєв І. Пристрасті довкола Криму / Ігор Лосєв // Шлях

перемоги. — 2018. — 1 серп. (№ 31). — С. 4. Розглянуто проблему
повернення анексованого Росією Криму до складу України. Зазначено, що
влада Росії намагається винести питання окупації Криму за дужки
обговорення проблеми припинення російсько-української війни. Зокрема,
Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін під час
переговорів з Президентом Сполучених Штатів Америки (США)
Дональдом Трампом заявив, що питання Криму ”закрите назавжди”.
Висловлено критичні зауваження на адресу деяких українських політиків
та інтелектуалів, які обстоюють ідею про те, що Крим і Донбас не
потрібні Україні через те, що вони нібито ”не українські”. Текст:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI0qXap9DcAhUIYZoKHTsoCpIQFjAAegQIC
BAB&url=http%3A%2F%2Ftyzhden.ua%2FPolitics%2F217388&usg=AOvVa
w3A5dbD33-J_WlqRC_S4nZ27.

Наєв С. Сергій Наєв: ”Об’єднані сили мають поставити

крапку в російській агресії проти України” / Наєв С. // Укр. тиждень. —

2018. — № 31 (3-9 серп.). — С. 22-23. Викладено матеріали розмови з
командувачем ООС генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим щодо перших
результатів проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Зазначено, що на
відміну від АТО, ООС є військовою. Акцентовано увагу на тому, що це
комплекс заходів військового та організаційно-правового характеру,
спрямованих
стримування

на

гарантування

й

відсіч

національної

російській

безпеки

збройній

та

агресії.

оборони,
Текст:

http://tyzhden.ua/Society/217692
Пасічник

28.

Ю.

Добровольців

можуть

перевести

на

контрактну службу / Юлія Пасічник // Газета по-українськи. — 2018. —
31 лип. (№ 57). — С. 1, 6. Йдеться про те, що командувач Об’єднаних сил
Сергій Наєв запропонував добровольцям служити у Збройних силах
України за контрактом. Зазначено, що це питання він обговорив з
головним

командувачем

Української

добровольчої

армії,

народним

депутатом Дмитром Ярошем під час зустрічі в Краматорську Донецької
області 24 липня 2018 року. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukrainenewspaper/_dobrovolciv-mozhut-perevesti-na-kontraktnu-sluzhbu/850825
29.

Сенченко А. ”Більшість кримчан, які орієнтуються на

холодильник, настільки втомилися від окупанта, що аплодували б
поверненню в Україну …” : про одну з больових точок України – у
розмові з політиком, правозахисником Андрієм Сенченком / Андрій
Сенченко ; розмовляв Іван Фаріон // Високий замок. — 2018. — 19-25 лип.
(№ 78). — С. 6. Викладено матеріали розмови з народним депутатом
трьох

скликань

від

ВО

”Батьківщина”,

лідером

громадського

правозахисного руху ”Сила права” Андрієм Сенченком. Основна тема
розмови – ситуація в Криму.
30.

Томос для України: потрійна поразка Кремля // Шлях

перемоги. — 2018. — 1 серп. (№ 31). — С. 1. Йдеться про причини, з яких
влада Російської Федерації (РФ) та її агенти впливу в Україні чинять
спротив наданню Українській церкві Томосу про автокефалію та

намагаються розхитати релігійну ситуацію в Україні. Зазначено, що
таким чином продовжується процес виходу України із російської сфери
впливу, а Росія втрачає можливість дестабілізувати ситуацію в Україні,
використовуючи питання релігії, що в свою чергу одразу послаблює ідею
”русского мира”. Окреслено виклики та небезпеки, які можуть виникнути
в

процесі

становлення

єдиної

помісної

церкви.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD0_Cis7cAhWhxKYKHZx9CMkQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fbug.o
rg.ua%2Farticle%2Ftomos-dlya-ukrajiny-potrijna-porazka-kremlya245495%2F&usg=AOvVaw1Z1XCMUWw2kSCahKq3cqUU
31.

Ярошенко Є. Референдум на Донбасі: Москва пропонує

новий формат урегулювання російсько-українського конфлікту. Які ризики
становить цей сценарій? / Євген Ярошенко, Віталій Кулик // Експрес. —
2018. — 2-9 серп. (№ 131). — С. 6. Йдеться про ідею проведення
референдуму

щодо

статусу

окупованих

територій

Донбасу,

яку

обговорювали в політичних колах після зустрічі Президента Росії
Володимира Путіна з Президентом США Дональдом Трампом у Гельсінки.
Подано матеріали бесіди з директором Центру дослідження проблем
громадянського

суспільства

Віталієм

Куликом

та

експертом

аналітичного центру ”Дім демократій” Євгеном Ярошенком про ризики,
які пов’язані з реалізацією такого сценарію.
Міжнародне гуманітарне право
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
32.
Валюшко І. О. Кібернетика України: наукові та практичні
виміри сучасності / І. О. Валюшко // Вісн. Нац. техн.. ун-ту ”Київ.
політехн. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право. – Київ, 2016. – № 3/4
(31/32) – С.

124–139. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16898-

3/4(31/32). Розкрито проблеми кібербезпеки України. Звернено увагу на

наукове

осмислення

термінів

”кіберпростір”,

”кібербезпека”

як

вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками цього питання. Указано,
що дотепер ще немає чітко визначеного змісту зазначених термінів, що
ускладнює наукове осмислення та подальше практичне подолання тих
проблем і викликів, які постають у кіберпросторі. Проаналізовано
питання кібермогутності держави. Описано основні загрози кібербезпеці
України в контексті російської інформаційної та кібернетичної агресії.
Текст: http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2016/3-4/18.pdf
33.

Васютинський

В.

О.

Iмпліцитний

зміст

ставлення

українців до війни на Донбасі / В. О. Васютинський // Укр. психол. журн.
- 2017. - № 3. — С. 42-53. За допомогою напівстандартизованого інтерв’ю
150 респондентів у трьох регіонах України визначено імпліцитний зміст
їхніх ставлень до війни на Донбасі. Текст: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_3_6.
pdf
34.

Гонтаренко Л. О. Викривлення інформації як вплив на

громадські уявлення про війну / Л. О. Гонтаренко, Г. А. Парфьонов //
Укр. психол. журн. - 2017. - № 1. — С. 17-25. Показано, як, впливаючи на
психіку людини, інформація здатна бути не тільки формою спілкування,
але й маніпулятором суспільства, зброєю нового тисячоліття. Вивчено
викривлення інформації, що створює відображення дійсності в суспільній
свідомості, в якій викривлені факти будуть часткою реальності. Текст:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_4.
pdf
35.

Діордіца І. Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як

складова методології дослідження кібербезпекової політики / Ігор

Діордіца // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 12. — С.
160-163. Мова йде про методологію дослідження кібербезпекової політики
в

умовах

трансформації

людства

та

переходу

до

кіберсвіту.

Проаналізовано проблеми формування кіберпростору як окремого виду
існування та розвитку людини, виявлено компоненти кіберглобалізації.
Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/35.pdf
36.

Зачосова Н. В. Формування стратегії фінансової безпеки

України для потреб забезпечення економічної безпеки національної
економіки / Н. В. Зачосова // Причорномор. екон. студії. - 2018. - Вип. 26,
ч. 1. — С. 58-62. Розглянуто етапи формування стратегії фінансової
безпеки України для потреб забезпечення економічної безпеки національної
економіки.
37.

Купрій В. До питання зміни Конституції України в

сучасних умовах воєнного стану / Віталій Купрій // Наук. зап. ін-ту
законодавства Верхов. Ради України. - 2018. - № 1. — С. 27-32. Розглянуто
конституційні обмеження щодо внесення змін до Конституції України в
умовах воєнного стану.
38.

Курапов А. О. Особливості зміни національних стереотипів

українців та росіян у зв’язку із воєнними діями на Сході України / А.
О. Курапов // Укр. психол. журн. - 2017. - № 2. — С. 83-95. Текст:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_2_9.
pdf
39.

Михальчук Г. О. Особливості взаємозв’язку сучасного

тероризму та засобів масової інформації: теоретичний аспект / Г. О.
Михальчук // Укр. психол. журн. - 2017. - № 2. — С. 96-105. Досліджено
проблему взаємозв’язку тероризму та засобів масової інформації.
Виявлено

залежність

терористичних

актів

від

інформаційного

висвітлення мас-медіа. Проаналізовано зміни у проведенні терористичних
актів залежно від розвитку інформаційних технологій. Текст: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_2_1
0.pdf
40.

Плешко Е. Представництво Президента України в АР

Крим та координація діяльності правоохоронних органів в умовах
російської агресії / Едуард Плешко, Борис Бабін // Вісн. прокуратури. 2018. - № 1. — С. 37-41.
41.

Сметаніна Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів,

пов’язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни / Н. В.
Сметаніна, Є. С. Манагарова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 1. —
С. 186-190. Досліджено загальні кримінологічні ознаки торгівлі людьми, а
саме – віктимність особи, стадії та форми торгівлі людьми, шляхи
запобігання цьому. Висвітлено актуальність проблеми особливої торгівлі
людьми, відповідно до якої відбувається залучення чоловіків шляхом
введення їх в оману (використання як кур’єрів для перевезення
наркотичних речовин), що ускладнено наявністю політичного аспекту.
Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=186
42.

Федорова А. М. Компаративний аналіз дефініції ”безпека” /

А. М. Федорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 11. — С. 144148. Проведено компаративний аналіз дефініції ”безпека”. Розглянуто
поняття

”життєдіяльність”,

”взаємодія”,

”мир”,

”влада”,

”суспільство”, ”захист”, ”відповідальність”, ”розвиток”. За допомогою
аналізу з’явилась можливість побачити взаємозв’язки та взаємовпливи, а
також з’ясувати, що поняття ”безпека” – це міжпонятійне та
поліцентричне явище, яке застосовується в багатьох науках та сферах

суспільного

життя.

Текст:

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6137&i=25
Статті з періодичних видань
43.
Анатолій Гриценко на Луганщині розповів про мирний
план деокупації та відновлення економіки // Луганщина.ua. — 2018. —
18 лип. — С. 4. Надано інформацію про візит на Луганщину лідера партії
”Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, під час якого він презентував
розроблений очолюваною ним політичною силою проект повернення
Донбасу до мирного життя. Зазначено, що план розрахований на 3–5 років
роботи і передбачає політико-дипломатичний шлях зупинення конфлікту.
Під час спілкування з журналістами Анатолій Гриценко проінформував
про результати своєї діяльності на посаді міністра оборони України у
2005–2007 рр.
44.

Борисенко Т. ”Элэнэровцы” нас берегли как обменный

фонд. А кадыровцы зверски пытали. Мне проломили череп о капот
автомобиля / Татьяна Борисенко ; беседу вела Вера Жичко // Факты и
комментарии. — 2018. — 9–15 авг. (№ 31). — С. 9. Подано інтерв’ю із
легендарною медсестрою батальйону ”Айдар” Тетяною Борисенко, яка
чотири роки тому у боях за звільнення Луганщини отримала поранення, а
через півтора місяца була захоплена у полон бойовиками, які катували її, а
також інших захоплених українських бійців в окупованому Луганську.
Наголошено, що героїчна фронтова медсестра з позивним ”Мама Таня”
пройшла Майдан і дві війни, нагороджена двома урядовими та масою
народних

нагород.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20180809/281672550767589
45.

Будзей О. Гарт відбувся в Камїянці / Олег Будзей //

Подолянин (Кам’янець-Подільський). — 2018. — 15 черв. (№ 24). — С. 6.
Висвітлено матеріали зустрічі із доктором політичних наук, професором,
учасником бойових дій на Сході України Миколою Лазаровичем, що
відбулась 7 червня в Кам’янець-Подільському національному університеті

ім. Івана Огієнка. Зазначено, що у межах заходу проведено презентацію
його книги ”Російсько-українська війна (2014–2017 роки): короткий
нарис”, що побачила світ торік в Івано-Франківську у видавництві ”ЛілеяНВ”. Окреслено значущі події біографії відомого українця, серед яких –
депутатство у Кам’янець-Подільській міській раді, ініціювання у місті
масової акції на захист української мови, участь в АТО. Текст:
http://podolyanin.com.ua/history/12994/
46.

В Минобороны хотят повысить зарплаты военным // Факты

и комментарии. — 2018. — 2 – 8 авг. (№ 30). — С. 2. Подано інформацію
стосовно планів Міністерства оборони щодо підвищення грошового
забезпечення військовим з 1 жовтня 2018 року. Зазначено, що про це
йшлося у листі міністра оборони України Степана Полторака до
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
47.

Весел Р. Украине предложили в НАТО статус ”бедного

родственника” : о перспективах членства Украины в Альянсе, несмотря
на все большее их сближение, на серьезном уровне заговорят еще не скоро
/ Руслан Весел // Деловая столица. — 2018. — 16 июля (№ 29). — С. 15.
48.

Ветрова И. Железнодорожное сообщение с Россией отменят

/ Ирина Ветрова // Факты и комментарии. — 2018. — 9 – 15 авг. (№ 31). —
С. 2. Йдеться про військово-політичну ситуацію в акваторії Азовського
моря, яка залишається загрозливою для України. Зазначено, що
припинення залізничного сполучення з Росією може стати одним із
контрзаходів, які Україна збирається вжити у відповідь на спроби
держави-агресора витіснити нашу країну з акваторії Азовського моря.
Подано коментарі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна,
міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Акцентовано увагу на
прогнозах

військового

експерта

з

Великобританії

Глена

Гранта,

оприлюднених в ефірі телеканалу Еспресо TV, який, зокрема, наголосив:
”Якщо не вжити однозначних кроків із метою захисту суверенітету і
територіальної цілісності, становище у Південній частині України і в

подальшому буде погіршуватись”. Особливу увагу експерт приділив
Маріуполю.
49.

Гавриш

А.

Екатерина

Гандзюк

мешала

разным

чиновникам, бандитам и бизнесменам заниматься незаконными
делами, а также внедрять ”русский мир” в Херсонской области /
Анатолий Гавриш // Факты и комментарии. — 2018. — 9 – 15 авг. (№ 31).
— С. 7, 8. Висвітлено ситуацію навколо розслідування Службою безпеки
України (СБУ) нападу (облиття кислотою) на радника міського голови
Херсону, керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.
У ході розслідування з’ясувалось, що за декілька днів до нападу К. Гандзюк
зробила заяву про сепаратистів, які перебувають у Херсоні, та яких
покривають правоохоронні органи. Зазначено, що мова йде про органи
самоорганізації населення, які склали ”Громадський договір корінного
населення України”. ”Договір” задекларував, що ”буде розпоряджатися
національними

багатствами

населення

України”.

Стосовно

цих

організацій, окремі з яких офіційно зареєстровані як підприємства
економічної діяльності, СБУ протягом двох років веде таємне досудове
провадження за ознаками дій, пов’язаних із насильницькою зміною
конституційного

устрою

та

захопленням

влади.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-ikommentarii/20180809/281668255800293
50.

Гримчак Ю. Заступник міністра з питань тимчасово

окупованих територій та

внутрішньо

переміщених

осіб Юрій

Гримчак: На відновлення довкілля Криму знадобиться 10 років / Юрій
Гримчак // Уряд. кур’єр. — 2018. — 4 серп. (№ 145). — С. 4. Подано
матеріали бесіди з заступником міністра з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком про значне
погіршення стану довкілля Криму через дії окупаційної влади. Зазначено,
що українські і міжнародні експерти нині не мають доступу до
докладного вивчення реальної ситуації з навколишнім середовищем на

півострові. Охарактеризовано екологічні наслідки для Азовського і
Чорного морів та для східного узбережжя Криму внаслідок будівництва
Росією кримського мосту. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnikministra-z-pitan-timchasovo-okupovanih-t/
51.

Денежное неудовольствие // Аргументы и факты в Украине.

— 2018. — 2 – 8 авг. (№ 31). — С. 2. Йдеться про зверення міністра
оборони України Степана Полторака до Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана з проханням щодо підвищення заробітної платні
військовослужбовцям у зв’язку із масовими звільненнями зі Збройних сил
України. Для цього з держбюджету–2018 потрібно виділити 4,5 млрд.
грн. Подано коментарі українських експертів.
52.
системи

Капсамун І. 08.08.08 : ”без перегляду загальноєвропейської
безпеки

не

можна

вирішити

ні

придністровську,

ні

грузинську, ні українську ситуацію”, – експерт / Іван Капсамун, Наталія
Пушкарук // День. — 2018. — 7 серп. (№ 139). — С. 4. Подано коментарі
екс-міністра

закордонних

справ

України

Костянтина

Грищенка,

колишнього прес-аташе Посольства Грузії в Україні Бачо Корчилави та
дипломата, головного радника Міжнародного центру перспективних
досліджень Василя Філіпчука щодо уроків і наслідків нападу Росії на
Грузію в серпні 2008 р. Зазначено, що рішення Бухарестського саміту
НАТО в квітні 2018 р. відмовити у наданні Плану дій щодо членства в
НАТО (ПДЧ) Грузії та Україні засвідчило, що Захід не планує захищати
силою ці дві країни, і підштовхнуло Росію на більш агресивні дії.
Акцентовано увагу на необхідності перегляду загальноєвропейської
системи безпеки, без чого неможливо протистояти агресивній політиці
Росії та вирішити придністровську, грузинську, українську ситуацію на
пострадянському

просторі.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/080808
53.

Карпюк

Г.

”Ми

розробили

навіть

нові

меблі

для

гуртожитків” / Геннадій Карпюк // Україна молода. — 2018. — 6 авг.

(№ 138). — С. 8. Йдеться про реалізацію проекту будівництва житла для
військових ”#184 общаги”. Держава почала надавати адекватний обсяг
ресурсу на розбудову інфраструктури Збройних сил. Оборонне відомство
наважилося водночас будувати як табірні містечка нової якості, полігони
й арсенали, так і пробує зрушити з місця квартирне питання. Текст:
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3342/188/125389/
54.

Кафтан А. Есть ли у Тимошенко мирный план? : никакого

мирного плана нет. Есть лишь всепоглощающее стремление выиграть
выборы любой ценой / Алексей Кафтан // Деловая столица. — 2018. —
16 июля (№ 298). — С. 2, 3. Йдеться про заяву народного депутата
України Юлії Тимошенко, яка стверджує, що має план мирного
врегулювання воєнного конфлікту на Сході України. Проаналізовано
основні положення мирного плану: посилення санкцій проти Росії,
зміцнення української армії, відновлення переговорного процесу на основі
Будапештського меморандуму тощо.
55.

Не дати жодного шансу друзям Кремля зняти санкції //

Голос України. — 2018. — 7 серп. (№ 145). — Електрон. ресурс. Подано
допис у Фейсбуці 1-го заступника Голови Верховної Ради України (ВР
України) Ірини Геращенко з приводу звільнення з російської в’язниці
українця Олександра Костенка. Зазначено, що Україна і надалі робитиме
все для підтримки незаконно ув’язнених у Російській Федерації (РФ)
українських громадян незалежно від їх поглядів і переконань. Надано
інформацію

про

лист

до

керівництва

ВР

України

спеціального

представника головуючого в Організації з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ), представника в тристоронній контактній групі Мартіна
Сайдіка, який зазначив, що український парламент

ухвалив низку

важливих законів, які сприяли закладенню фундаменту поточного процесу
політичного врегулювання конфлікту на Сході України. Також в листі
акцентовано увагу на проблемі прологанції дії закону, що передбачає
особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і

Луганської областей. Ірина Геращенко повідомила про намір на першій у
вересні погоджувальній раді звернутися до лідерів фракцій з проханням
провести дискусію щодо питання пролонгації закону і не дати жодного
шансу прихильникам Кремля мати аргументи для зняття санкцій. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/306104
56.

Петр Порошенко: Необходимо немедленно подготовить иск

к России для возмещения ею ущерба, нанесенного Донбассу // Факты и
комментарии. — 2018. — 2 – 8 авг. (№ 30). — С. 2. Йдеться про доручення
Президента України Петра Порошенка Кабінету Міністрів щодо
створення міжвідомчого координаційного органу для висування на адресу
Російської Федерації позову за нанесений збиток на Донбасі. Зазначено,
що створення цього органу передбачено прийнятим у січні 2018 року
законом про реінтеграцію Донбасу.
57.

”Президент ”розставив прапорці” : експерт – про телефонну

розмову Петра Порошенка та Майка Помпео / бесіду вела Наталія
Пушкарук // День. — 2018. — 9 серп. (№ 141). — С. 3. Подано матеріали
бесіди з головою правління фонду ”Майдан закордонних справ” Богданом
Яременком, який прокоментував теми, що були обговорені 8 серпня в
телефонній

розмові

Президента

України

Петра

Порошенка

з

Держсекретарем Сполучених Штатів Америки (США) Майком Помпео.
Зокрема, йшлося про розміщення миротворців Організації Об’єднаних
Націй (ООН) на всій території окупованого Донбасу та повернення
контролю

над

неконтрольованою

ділянкою

українсько-російського

кордону. Наголошено на необхідності посилити тиск на Російську
Федерацію (РФ) з метою звільнення українських заручників і політв’язнів,
які утримуються в Росії, на окупованих територіях Донбасу та в Криму.
Петро Порошенко і Майк Помпео підтвердили рішучу позицію щодо
безпекових викликів унаслідок реалізації проекту газопроводу ”Північний
потік-2”, що йде в обхід України. Акцентовано увагу на важливості
нещодавньої декларації Майка Помпео щодо Криму, якою підтверджено

невизнання спроби анексії українського Криму Росією та фактично
покладено початок певному політико-правовому процесу переговорів щодо
статусу Криму. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/prezydentrozstavyv-praporci
58.

Приймальня на КПВВ // Україна молода. — 2018. — 8 серп.

(№ 85). — С. 2. Йдеться про відкриття народним депутатом України
Сергієм Шаховим на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду
”Станиця

Луганська”

громадської

приймальні.

Текст:

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3343/2006/125451/
59.

Руденко О. ”Джавелины”, установленные на вездеходах

”хаммер”, станут фишкой парада на день независимости Украины” /
Олекса Руденко // Факты и комментарии. — 2018. — 9 – 15 авг. (№ 31). —
С. 5. В інтерв’ю з членом творчої групи у розробці форми символики
Збройних Сил України, спеціаліст з геральдики, заслужений художник
України Олекса Руденко розповів про особливості сценарію військового
параду на День незалежності України. Він зазначив, що у параді буде
задіяно велику кількість вітчизняної військової техніки, заплановано
проліт

бойових

літаків

над

Хрещатиком.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-ikommentarii/20180809/281595241356261
60.

Чалий В. Посол України у США Валерій Чалий:

Декларація США щодо Криму чітко відображає підходи Білого дому
до Росії / Валерій Чалий ; бесіду вів Ярослав Довгопол // Уряд. кур’єр. —
2018. — 7 серп. (№ 146). — С. 1, 3. Подано матеріали бесіди з послом
України у Сполучених Штатах Америки (США) Валерієм Чалим про
розвиток

українсько-американських

відносин

на

сучасному

етапі.

Акцентовано увагу на оприлюдненій Держсекретарем США Майком
Помпео декларації щодо Криму, яка чітко закріплює невизнання спроби
анексії Криму і свідчить про консолідовану позицію Конгресу США і
виконавчої влади в цьому питанні. Надано інформацію про проведений

Державним департаментом США за участі віце-президента США Майка
Пенса міністерський форум зі сприяння свободі релігій, основна тема
якого – свобода віросповідання як одна з фундаментальних складових прав
людини. Зазначено, що у виступах постійного представника США при
ООН Ніккі Гейлі й заявах адміністрації США простежується чіткий
зв’язок між темою порушень прав людини і загрозою для міжнародної
безпеки, тобто є розуміння, що реального миру, зокрема на тимчасово
окупованих українських територіях, не може бути досягнуто без
забезпечення прав людей, які там перебувають. Висвітлено питання
надання США допомоги Україні у галузі безпеки і оборони та
охарактеризовано позицію адміністрації США щодо побудови газопроводу
”Північний потік-2”. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/posol-ukrayiniu-ssha-valerij-chalij-deklaraciya-s/
Захист цивільного населення під час збройного конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
61.
Васютинський В. О. Позиції мешканців сходу і заходу
України щодо подій на Донбасі як основа майбутнього ціннісного
порозуміння / В. О. Васютинський // Укр. психол. журн. - 2017. - № 1. —
С. 8-16. Проаналізовано результати інтерв’ювання мешканців Маріуполя і
Львова (по 50 осіб) із приводу воєнно-політичних подій на Донбасі. Текст:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_3.
pdf
62.

Вдовиченко

Т.

Соціальна

та

професійна

адаптація

звільнених військовослужбовців як об’єкт фінансового забезпечення /
Тарас Вдовиченко // Світ фінансів. - 2017. - Вип. 1. — С. 166-180.
Деталізовано структуру соціальної та професійної адаптації звільнених
військовослужбовців за основними компонентами. Сформульовано власне

визначення вказаної адаптації як об’єкта фінансового забезпечення.
Розроблено типологію джерел фінансових ресурсів для соціальної та
професійної адаптації колишніх військовослужбовців. Умовно виокремлено
чотири типи моделей фінансування згаданої адаптації: централізовану
(бюджетну), децентралізовано-ендогенну, децентралізовано-екзогенну та
інтегративну

(змішану).

Обґрунтовано,

що

в

Україні

переважає

децентралізовано-екзогенна модель фінансування, виявлено її особливості
та недоліки.
63.

Головченко Д. І. До проблеми соціально-психологічної

адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні / Д.І. Головченко //
Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання: матеріали Всеукр.
наук. конф., присвяч. світлій пам’яті засновника психолого-пед. ф-ту М. А.
Скока (1948–2016) (6 груд. 2017 р., м. Чернігів) / Нац. ун-т ”Чернігів.
колегіум” ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: Вид-во ”Десна Поліграф”, 2018. –
Шифр зберігання в Бібліотеці: А786482 Зазначено, що

C. 49-53.

передумовою соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених
осіб є психологічна готовність особистості до визначення можливих
варіантів доцільності власної поведінки – як актуальної, так і
потенційної. Цей вибір зумовлює різні особистісні стратегії адаптивної
поведінки.
64.

Демченко

Я.

А.

Проблема

психокорекції

соціальної

відчуженості та дезадаптації учасників АТО / Я. А. Демченко // Укр.
психол. журн. - 2017. - № 3. — С. 54-63. Розглянуто і проаналізовано
особливості

соціальної

військовослужбовців,

які

відчуженості
повернулися

із

та
зони

дезадаптації
бойових

дій,

у
та

запропоновано підходи до її психологічної корекції. Текст: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_3_7.
pdf

Карачинський

65.

О.

А.

Технологія

психологічного

консультування комбатантів за допомогою діалектичних стратегій
психологічного впливу / О. А. Карачинський // Укр. психол. журн. - 2017.
- № 3. — С. 91-100. Описано технологію застосовування психологічного
консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного
впливу у ході емпіричного дослідження смислових структур особистості
комбатантів. Основу технології складає діалектико-феноменологічний
підхід

О.

Ф.

Лосєва,

метод

психотерапії

та

психологічного

консультування В. Завв’ялова, та діалектична поведінкова терапія М. М.
Лайнен.

Текст:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_3_1
0.pdf
66.

Коваленко А. Б. Зв’язок типу віктимності особистості з

особливостями її смисложиттєвих орієнтацій (на прикладі вимушених
переселенців та військовослужбовців) / А. Б. Коваленко, Бондар О.В. //
Укр. психол. журн. - 2017. - № 2. — С. 58-72. Досліджено віктимність та
її чинники у групах військовослужбовців, вимушених переселенців та
пересічного

населення.

особистості
віктимної

та

Виявлено

взаємозв’язок

смисложиттєвих

поведінки.

орієнтацій.

Текст:

типу

віктимності

З’ясовано

чинники

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_2_7.
pdf
67.

Коваленко

А.

Б.

Психологічне

благополуччя

військовослужбовців, що отримали поранення в зоні АТО / А. Б.
Коваленко, Ю. А. Вишнягова // Укр. психол. журн. - 2017. - № 3. — С. 124134. Наведено результати емпіричного дослідження психологічного
благополуччя

військовослужбовців,

які

перебували

у

зоні

антитерористичної операції. Здійснено порівняльний аналіз особливостей

психологічного

благополуччя

та

його

чинників

у

трьох

груп

військовослужбовців: поранених, соматично хворих та здорових. Текст:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_3_1
3.pdf
68.

Кононов І. Ф. Особливості масової свідомості в зоні

воєнного конфлікту на Донбасі / І.Ф. Кононов // Восьмі Сіверянські
соціально-психологічні читання: матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч.
світлій пам’яті засновника психолого-пед. ф-ту М. А. Скока (1948–2016)
(6 груд. 2017 р., м. Чернігів) / Нац. ун-т ”Чернігів. колегіум” ім. Т.Г.
Шевченка. – Чернігів: Вид-во ”Десна Поліграф”, 2018. – C. 140-143. Шифр зберігання в Бібліотеці: А 786482 Йдеться про проведення у
травні-липні 2014 року кафедрою філософії та соціології Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка за допомогою
Донецького

державного

університету

управління,

Національного

університету ”Львівська політехніка” і Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника крос-регіонального опитування
населення Донбасу і Галичини в межах проекту ”Життєві світи Сходу і
Заходу України”. Привертають увагу відповіді на запитання про бажаний
територіальний устрій України. Слід зазначити, що є всі підстави вести
мову про воєнну травму регіону, яка вимагає дуже обережної державної
регіональної політики для поновлення суспільної довіри
69.

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

”Cучасні тенденції розвитку науки” : [у 2 ч.]. Ч. 1. – Ужгород : Молодий
вчений, 2018. ––162 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Шифр
зберігання в Бібліотеці: А787804-1. Зі змісту: Перспективи використання
соціальними працівниками форм та методів психічної саморегуляції в
процесі надання соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій /
О. В. Шинкарук. – С. 154–156; Соціально-психологічна реабілітація

соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам в Хмельницькій
області / О. В. Шинкарук. – С. 157–160.
70.

Михайлов

В.

М.

Забезпечення

безпеки

цивільного

населення в умовах гібридних загроз / В. М. Михайлов // Інвестиції:
практика та досвід. - 2018. - № 11. — С. 102-110. Зазначено, що сучасна
гібридна війна в Україні виявляє використання Росією повного спектра
гібридного впливу, який загрожує цілісності території країни і безпеці
людей, що змушує вживати адекватних заходів захисту. Наголошено на
вирішенні

актуальної

проблеми

ефективної

протидії

реальним

і

потенційним загрозам цивільному населенню в умовах військових і
невійськових способів ведення гібридного конфлікту в Україні та
зниження ризиків їх появи. З метою забезпечення безпеки цивільного
населення в умовах гібридних загроз вбачається необхідність активного
використання потенціалу єдиної державної системи цивільного захисту і
спроможності її до змін у параметрах функціонування та напрямах
розвитку. Текст: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6129&i=17
71.

Осьодло В. І. Посттравматичне зростання особистості

учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи / В. І. Осьодло, Д.
С. Зубовський // Укр. психол. журн. - 2017. - № 1. — С. 63-79. Здійснено
теоретичний аналіз сучасного стану наукового розуміння феномену
посттравматичного зростання особистості учасників бойових дій.
Висвітлено та проаналізовано ключові емпіричні результати розгляду цієї
проблематики у науково-дослідних працях американських та ізраїльських
науковців.

Текст:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_8.
pdf
72.

Осьодло

В.

І.

Tеоретичні

аспекти

впливу

перфекціоністських настанов на розвиток професійної ідентичності

особистості офіцера / В. І. Осьодло, В. Д. Кузіна // Укр. психол. журн. 2017. - № 4. — С. 78-87. Показано, що розвиток професійної ідентичності
офіцера

з

високим

рівнем

перфекціонізму

супроводжуватиметься

проявами у нього низької самооцінки, мотивації уникнення невдач,
ситуативної тривожності, розбіжностями між реальним рівнем цілей і
високими ідеалами, домаганнями й оцінкою власних можливостей,
нереалістичних вимогах до себе й колег. Такі особистісні риси офіцера
заважатимуть

становленню

активної

та

стійкої

професійної

ідентичності, що заважатиме розвитку диференційованого професійного
«Я-образу» з подальшим наближенням його до ідеального шляхом
усвідомленого особистісно-професійного розвитку. Текст: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_4_9.
pdf
73.

Піхало Я. І. Використання новин з мережі інтернет як

спосіб підвищення екологічності сприймання інформації про воєнні дії
/ Я. І. Піхало // Укр. психол. журн. - 2017. - № 1. — С. 105-117. Розкрито
зв’язок між використанням різних каналів масової комунікації та мірою
напруженості захисних механізмів і рівнем психологічного благополуччя
особистості. Показано, що використання Інтернет як основного джерела
новин про воєнні дії в зоні антитерористичної операції відповідає
нижчому рівню напруженості суб’єкта. Здійснено аналіз особливостей
Інтернет-мережі, які дозволяють продукувати нижчий рівень напруги у
порівнянні з іншими ЗМІ. Запропоновано рекомендації щодо шляхів
використання Інтернету як основного джерела новинної інформації про
воєнні

дії

в

зоні

АТО.

Текст:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_1
0.pdf

74.

Прокопенко І. П. Правова регламентація статусу біженця в

Україні, Франції, Німеччині та Італії / І. П. Прокопенко, О. В.
Дерманська // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 1. — С. 255-259.
Здійснено огляд законодавства у сфері реалізації прав біженців в Україні,
Франції, Німеччині та Італії. Проаналізовано реалізацію права притулку
цими країнами та перераховано закріплені права біженців згідно з
міжнародно-правовими

стандартами.

Текст:

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=255
75.

Сучасні тенденції розвитку науки: матеріали II Міжнар.

наук.-практ. конф, (м. Ужгород, 23-24 груд. 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. –
Херсон: Вид-во ”Молодий вчений”, 2018. –– 160 с. - Шифр зберігання в
Бібліотеці: А787804-2 Зі змісту: Соціально-психологічна реабілітація як
один із компонентів процесу надання соціальних послуг внутрішньо
переміщеним особам в Хмельницький області / О. В. Шинкарук. – С. 35-38;
Події в Україні як приклад змісту сучасної війни / О. В. Феденко. – С. 155158.
76.

Титаренко Т. М. Kритерії відновлення психологічного

здоров’я в умовах довготривалої травматизації / Т. М. Титаренко // Укр.
психол. журн. - 2017. - № 1. — С. 140-150. Визначено якісні відмінності
між критеріями психічного і психологічного здоров’я особистості та
обґрунтовано

значущість

одночасного

врахування

індикаторів

психологічного здоров’я та найвразливіших особистісних структур, які
страждають в умовах сучасної війни, потребуючи відновлення. З метою
пошуку індикаторів психологічного здоров’я особистості, що переживає
наслідки травматичних подій, апробовано авторську методику непрямого
контекстуального інтерв’ю з подальшою процедурою інтелектуальної
фільтрації

та

використанням

контент-аналізу.

Текст:

http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR

N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_1
3.pdf
77.

Титаренко Т. М. Соціально-психологічна реабілітація

особистості в умовах війни / Т.М. Титаренко // Восьмі Сіверянські
соціально-психологічні читання: матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч.
світлій пам’яті засновника психолого-пед. ф-ту М. А. Скока (1948–2016):
(6 груд. 2017 р., м. Чернігів) / Нац. ун-т ”Чернігів. колегіум” ім. Т.Г.
Шевченка. – Чернігів: Вид-во ”Десна Поліграф”, 2018. – C. 292-296. Шифр зберігання в Бібліотеці: А 786482

Йдеться про те, що наше

суспільство ще остаточно не усвідомило, наскільки великі маси людей вже
потребують і

потребуватимуть у майбутньому систематичного

психологічного

супроводу,

реабілітаційних

заходів.

короткострокових
Психологи

будуть

чи
потрібні

довготривалих
людям,

що

знаходяться у зоні тимчасової окупації, проживають у прифронтових
районах, внутрішньо переміщеним особам, а також тим, хто має на
окупованій території родичів. Зазначено, що важливою складовою
соціально-психологічної реабілітації у найближчому майбутньому має
стати реадаптація, тобто перепристосування до спокійного, мирного
життя.
78.

Удовенко Ю. М. Oрганізація соціально-психологічної

допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій / Ю. М.
Удовенко // Укр. психол. журн. - 2017. - № 1. — С. 165-176. Досліджено
психологічні особливості дітей, які пережили втрати внаслідок військових
дій. Проаналізовано поняття «втрати», види та етапи переживання
втрат; «психічна травма» і «посттравматичний стресовий розлад».
Визначено організаційні та змістові аспекти надання соціальнопсихологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових
дій.

Текст:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR

N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_1
5.pdf
79.

Хачатурян Ю. Р. Теоретичний аналіз проблеми соціальної

адаптації дітей вимушених мігрантів / Ю. Р. Хачатурян // Укр. психол.
журн. - 2017. - № 1. — С. 177-191. Досліджено причини вимушеної міграції
з точки зору соціальної психології. Розглянуто особливості положення
мігрантів

у

приймаючому

середовищі;

позначено

нерівнозначін

результати адаптації та інтеграції вимушених мігрантів в новому
співтоваристві.

Розглянуто

питання,

пов’язані

з

особливостями

адаптації дітей з сімей мігрантів і відповідальність приймаючого
суспільства в успішній адаптації і соціалізації дітей-мігрантів до
навколишнього

середовища.

Текст:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_1
6.pdf
80.

Чуйко О. В. Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації

дітей, травмованих війною / О. В. Чуйко // Укр. психол. журн. - 2017. № 1. — С. 192-203. Проаналізовано зарубіжні моделі роботи з дітьми, які
зазнали психотравмувального впливу війни. Наведено головні чинники
психосоціальної
узагальнено

та

реабілітації
виокремлено

спеціалістам-практикам

у

дітей

і

підлітків.

механізми,
галузі

які

допомоги.

Систематизовано,
варто
Текст:

враховувати
http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukpsj_2017_1_1
7.pdf
Статті з періодичних видань
81.
Ахинько Е. Переселенцам построят социальное жилье /
Елена Ахинько // Миг. Еженедельник (Запорожье). — 2018. — 12 июля

(№ 28). — С. 5. Йдеться про будівництво у Запорізькій області житла для
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за сприяння грантів уряду Німеччини.
Так, у Камиш-Зарі Більмакського району Запорізької області було
відкрито багатоквартирний будинок для ВПО, а у Мелітополі – вже
третій соціальний гуртожиток для переселенців. Подано інтерв’ю із
виконавчим директором Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ)
– фонду, який впроваджує в життя ці проекти – Андрієм Лактионовим
82.

Василенко О. Політв’язень Олександр Костенко вийшов на

волю / Олександра Василенко // Газета по-українськи. — 2018. — 7 серп.
(№ 59). — С. 1, 4. Подано інформацію про перебування у колонії в Росії
засудженого кримського активіста Євромайдану Олександра Костенка. У
травні 2015 року російський суд у Сімферополі дав йому чотири роки і два
місяці колонії, звинувативши в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень
співробітнику ”Беркута” під час акції протесту. 3 серпня 2018 року
Олександр

Костенко

вийшов

на

волю.

Текст:

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_politvyazen-oleksandr-kostenkovijshov-na-volyu/852176
83.

Геращенко пообіцяла виборювати у Мінську відкриття

КПВВ ”Золоте” // Луганщина.ua. — 2018. — 18 лип. — С. 4. Надано
інформацію про робочий візит на Луганщину 1-го заступника Голови
Верховної Ради України (ВР України), члена гуманітарної підгрупи
Тристоронньої контактної гурпи у Мінську Ірини Геращенко і народного
депутата України Ірини Фріз. В ході візиту парламентарії ознайомилися з
відновленням

інфраструктури

в

Попаснянському

районі,

відвідали

контрольно-пропускний пункт (КПВВ) ”Золоте” та поспілкувалися з
місцевими жителями.
84.

Иванова

Е.

Донецкий

блюз

:

модульные

городки,

построенные как временное жилье для вынужденных переселенцев с
Донбасса, становятся депрессивными гетто / Екатерина Иванова // Новое

время страны. — 2018. — № 29 (9 авг.). — С. 36-40. Текст:
https://magazine.nv.ua/journal/3222-journal-no-29/donetskij-bljuz.html
85.

Как переселенцам получить субсидию // Аргументы и факты

в Украине. — 2018. — 9-28 авг. (№ 32/33). — С. 8. Висвітлено інформацію
про те, як тимчасово переміщені особи в Україні можуть отримати
субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Акцентовано увагу на
тому, який пакет документів для цього потрібен та куди звертатися
щодо вирішення питань.
86.

Кирпа І. На межі життя та смерті : політв’язень Кремля Олег

Сенцов голодує вже три місяці, але здаватися на милість окупантів не має
наміру / Ірина Кирпа // Україна молода. — 2018. — 10-11 серп. (№ 86). —
С. 2. Наведено інформацію про стан здоров’я політв’язня Олега Сенцова,
якого незаконно засуджено рос. владою до 20 років позбавлення волі за
звинуваченням у тероризмі. Зазначено, що в Україні та по всьому світу
відбуваються акції з вимогою від країни-агресора та її лідера Володимира
Путіна негайного звільнення незаконно ув’язнених українців. Текст:
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3344/2006/125498/
87.

Ковальський В. Право на соцдопомогу : суд скасував

перевірки переселенців / Віктор Ковальський // Юрид. вісн. України. —
2018. — 13-19 лип. (№ 28). — С. 3. Подано інформацію, що 10 липня 2018
року вступило в силу рішення Окружного адміністративного суду міста
Києва, який постановою від 26 червня 2017 року задовольнив позов
Української гельсінської спілки з прав людини і скасував нормативні акти
Кабінету Міністрів України, що зобов’язують переселенців (ВПО)
проходити перевірки. Зазначено, що згідно з офіційною статистикою на
сьогодні в Україні зареєстровано близько 1,5 млн переселенці.в
88.
звільнення

Козлюк С.
політв’язня

Повернути та
Олександра

розібратися. Як розуміти
Костенка

:

чим

особливе

повернення політв’язня Олександра Костенка / Станіслав Козлюк //
Укр. тиждень. — 2018. — № 32 (16 серп.). — С. 8-9. Йдеться про

повернення в Україну політв’язня Олександра Костенка. Зазначено, що
колишній міліціонер із Криму, засуджений окупаційним судом анексованого
півострова за участь у Революції гідності, відсидів чотири роки в
російських тюрмах. Текст: http://tyzhden.ua/Society/218011
89.

Королева Е. Израненные души / Евгения Королева // Фокус.

— 2018. — № 31 (3 серп.). — С. 42-45. Висвітлено зміни, які відбулись у
роботі Київського військового шпиталю за чотири роки війни. Подано
розповіді ранених учасників АТО про бойові будні, умови лікування у
шпиталі, бесіди із психологами. Надано інформацію про роботу
волонтерських та благодійних організацій, діяльність окремих людей, що
добровільно допомагають раненим бійцям, про групи психологічної
реабілітації, створені у шпиталі для лікування посттравматичного
синдрому

та

адаптації

воїнів

до

мирного

життя.

Текст:

https://focus.ua/archive-2018/403120/
90.

Кремль притримує ”козирні карти” // Голос України. —

2018. — 1 серп. (№ 140/141). — Електрон. ресурс. Подано коментарі 1-го
заступника Голови Верховної Ради (ВР України), Уповноваженого
Президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій
та Луганській областях Ірини Геращенко щодо проблеми звільнення
громадян України, які утримуються в тюрмах Російської Федерації (РФ),
окупованому Криму та окремих районах Донбасу. Акцентовано увагу на
тому, що з березня українська сторона не отримала жодної відповіді від
РФ на пропозиціЇ щодо звільнення заручників, що свідчить про те, що
російська влада спробує використати тему звільнення заручників для
впливу

на

виборчу

кампанію

в

Україні.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/305872
91.

Лук’янчук П. Люди добрі, хата тепла / Петро Лук’янчук //

Україна молода. — 2018. — 10-11 серп. (№ 86). — С. 3. Йдеться, що на
території села Ситихів, яке розташоване у Жовківському районі
Львівської області, стартуватиме масштабне будівництво житлового

кварталу для переселенців із Криму та Донбасу. За декілька років тут
планують збудувати 110 будинків, молитовний дім-мечеть для кримських
татар,

греко-католицьку

церкву

та

облаштувати

необхідну

інфраструктуру.

Текст:

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3344/2006/125501/
92.

На Рівненщині дбають про захисників України // Ракурс

Рівне. — 2018. — 19 лип. (№ 28). — С. 2. Подано матеріали зустрічі
заступника голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Ундіра з
Миколою Грековим – позаштатним консультантом Комітету ВРУ у
справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з
інвалідністю та учасником АТО Олександром Бардашем. Йшлося про
вирішення житлових питань переселенців – учасників АТО, котрі визнані
особами

з

інвалідністю

III

групи

внаслідок

війни.

Текст:

https://zdolbun.gov.ua/na-rivnenshhyni-dbayut-pro-zahysnykiv-ukrayiny/
93.

Пасова Т. Права кримських татар – запорука державної

безпеки / Тетяна Пасова // Голос України. — 2018. — 9 серп. (№ 141). —
Електрон. ресурс. Надано інформацію про прес-конференцію з нагоди
Міжнародного

дня

корінних

народів

світу

голови

Меджлісу

кримськотатарського народу, народного депутата України Рефата
Чубарова, під час якої він прокоментував процес узгодження змін до
Конституції України щодо Автономної Республіки Крим (АРК) –
створення національної автономії кримських татар у складі суверенної і
незалежної Української держави. Наголошено, що найближчим часом
необхідно ухвалити законопроекти ”Про корінні народи в Україні” та
”Про статус кримських татар”, які дадуть змогу конкретизувати
загальні

зміни

в

Конституції

України.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/306255
94.

Писана Н. Україна боротиметься за кожного свого

громадянина : увага Страсбурзького суду забезпечить щонайменше
людські умови тримання бранців Кремля, а в перспективі – можливість

їхнього звільнення / Наталя Писана // Уряд. кур’єр. — 2018. — 8 серп.
(№ 147). — С. 2. Йдеться про підготовку Україною позову до
Європейського суду з прав людини проти Росії щодо українських
політичних в’язнів. Зазначено, що нині за кордоном затримано,
заарештовано чи відбувають покарання понад десять тисяч громадян
України, з них понад 6,5 тисячі засуджено до позбавлення волі.
Міністерство закордонних справ України (МЗС України) вживає всіх
можливих заходів для надання допомоги українським громадянам:
забезпечення їхніх процесуальних прав, права на захист, на перекладача
тощо, а також у поверненні на Батьківщину засуджених до позбавлення
волі. Пріоритетну увагу надано справам 27 громадян України, зокрема, на
особливому контролі справи Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
Наведено коментарі заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова і
державного

секретаря

МЗС

України

Андрія

Зайця.

Текст:

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayina-borotimetsya-za-kozhnogo-svogogromadyani/
95.

Постолатій Софія. Три законопроекти і нуль рішень … : як

в Україні вирішується питання звільнення військовополонених та їхньої
подальшої реабілітації / Софія Постолатій // День. — 2018. — 9 серп.
(№ 141). — С. 10-11. Розглянуто проблему врегулювання правового
статусу колишніх полонених та політичних в’язнів, який надавав би їм
соціальні пільги, можливість безоплатної медичної реабілітації після
полону та право на тимчасове житло. Проаналізовано положення трьох
законопроектів з цього питання, які зареєстровані у Верховній Раді
України (ВР України): підготовлений в 2017 р. законопроект № 6700, який
визнає лише українських політичних в’язнів Російської Федерації (РФ) ;
№ 8205, який дає статус полонених усім ув’язненим як в окремих районах
Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), Криму, так і в РФ
(зареєстрований у березні 2018 р.); № 8337, який вносить правки до
законопроекту України ”Про боротьбу з тероризмом” (поданий у травні

2018 р.). Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/try-zakonoproekty-inul-rishen
96.

Прокопенко М. ”У Сенцова канікул немає” : 1 серпня – 80-й

день голодування українського режисера. Активісти шукають нові способи
підтримки ”бранців Кремля” / Марія Прокопенко // День. — 2018. —
1 серп. (№ 135). — С. 10. Йдеться про проблему звільнення українських
громадян, незаконно ув’язнених в Росії та на тимчасово окупованих
територіях Донецької і Луганської областей. Надано інформацію про
акції підтримки українських політв’язнів, які пройшли в Україні та за
кордоном. Наголошено на необхідності найближчим часом призначити
уповановжену особу чи створити певний орган, які б займалися виключно
питаннями ”в’язнів Кремля”. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnyapodrobyci-nota-bene/u-sencova-kanikul-nemaye
97.

Прокопенко М. Хроніки Сенцова : 9 серпня – 88-й день

голодування українського режисера. Обнадійливих сигналів немає,
втім, як і приводів здаватися / Марія Прокопенко // День. — 2018. —
9 серп. (№ 141). — С. 10. Йдеться про пробему звільнення незаконно
засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Зазначено, що
на підтримку Олега Сенцова виступили представники міжнародної
спільноти:

відомі

письменники,

кінематографісти,

політичні

та

громадські діячі. Наведено коментарі адвоката Олега Сенцова Дмитра
Дінзе і представниці Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини
Наташі

Добрєвої.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYrLWGgOLcAhUCxqYKHXHpC3wQFjAAegQI
BBAB&url=https%3A%2F%2Fday.kyiv.ua%2Fuk%2Farticle%2Fdenukrayiny-cuspilstvo%2Fhronikysencova&usg=AOvVaw1mNKUSvIJo3tjIPfdXB0gZ
98.

”Пусть помирает в назидание другим заключенным” //

Факты и комментарии. — 2018. — 9 – 15 авг. (№ 31). — С. 2. Подано

інформацію щодо стану здоров’я в’язня Кремля, українського режисера
Олега Сенцова, який, незважаючи на поганий стан, не планує припинити
голодування, розпочате 14-го травня з вимогою звільнення всіх українських
політичних в’язнів, що перебувають у тюрьмах Росії, Криму та
окупованих територій Донбасу. Подано коментарі російського адвоката
Дмитра Динзе про те, що ”Сенцова не збираються звільняти”. Текст:
http://fakty.ua/277444-advokat-sdelal-shokiruyucshee-zayavlenie-o-sencove
99.

Росія вбиває Олега … як повчання іншим // Голос України.

— 2018. — 9 серп. (№ 141). — Електрон. ресурс. Йдеться про проблему
звільнення незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега
Сенцова, який оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних
в’язнів. Зазначено, що Уповановжений Верховної Ради України (ВР
України) Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни
Москалькової та голови ради з розвитку громадянського суспільства і
прав людини при президентові Російської Федерації Михайла Федотова з
пропозицією обговорити будь-які умови звільнення Олега Сенцова. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/306237
100.

Українська сторона стоїть на позиції передачі 36 росіян

тільки РФ, а не жодним ОРДЛО, в обмін на звільнення наших в
російських тюрмах // Голос України. — 2018. — 4 серп. (№ 144). —
Електрон. ресурс. Подано коментарі 1-го заступника Голови Верховної
Ради України (ВР України), Уповноваженого Президента України з
питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській
областях Ірини Геращенко щодо проблеми гуманітарного обміну
засуджених в Україні російських громадян на українських політв’язнів.
Зазначено, що з такою пропозицією в черговий раз до російської сторони
звернулася Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.
Висловлено думку, що тему українських заручників Російська Федерація
(РФ) спробує використати під час виборчої кампанії в Україні,
примушуючи українську владу до прямого діалогу з самопроголошеними

утвореннями на території Луганської і Донецької областей та
намагаючись привести до влади проросійські політичні сили. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/306051
101.

Шуткевич О. Безголосі громадяни : через неврегульованість

законодавства переселенці досі залишаються за бортом на місцевих
виборах / Олеся Шуткевич // День. — 2018. — 1 серп. (№ 135). — С. 4.
Надано інформацію про проведену у Вінниці публічну дискусію, учасники
якої обговорили проблему запровадження законодавчих змін, які б
дозволили внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих
виборах. Акцентовано увагу на законопроекті № 6240 ”Про забезпечення
доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших
мобільних всередині країни громадян”, який досі не винесений на розгляд
парламенту. Подано коментарі виконавчого директора ГО Громадський
холдинг ”Група впливу” Тетяни Дурнєвої, старшого координатора
проектів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні Надії
Пашкової та керівника Вінницького обласного осередку ВГО ”Комітет
виборців

України”

Владислава

Теленя.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/bezgolosi-gromadyany
Міжнародний досвід вирішення конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
102. Грачова В. В. Етап зародження багатостороннього
антитерористичного

співробітництва

держав

та

його

роль

у

формуванні міжнародно-правових основ боротьби з тероризмом / В. В.
Грачова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2018. - № 1. — С. 246-250.
Розкрито

особливості

етапу

зародження

багатостороннього

антитерористичного співробітництва держав наприкінці XIX ст. – на
початку XX століття. Продемонстровано вагоме значення цього етапу з
погляду вироблення державами міжнародно-правових основ боротьби з
тероризмом, які були відображені та набули подальшого розвитку в

універсальному міжнародному праві періоду Ліги Націй та ООН. Текст:
http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_1.pdf#page=246
Статті з періодичних видань
103. Гармс Р. Депутат Європарламенту Ребекка Гармс: Санкції
мають діяти, поки триватиме окупація Криму / Ребекка Гармс // Уряд.
кур’єр. — 2018. — 4 серп. (№ 145). — С. 4. Подано матеріали бесіди з
депутатом

Європарламенту,

членом

Комітету

з

питань

парламентського співробітництва між Україною та Європейським
Союзом (ЄС) Ребеккою Гармс про проблему анексованого Криму.
Зазначено, що ситуація з правами людини в Криму викликає найбільшу
тривогу з-поміж усіх окупованих територій та регіонів із замороженими
конфліктами. Висловлено думку з приводу шляхів звільнення Криму від
окупації, зокрема наголошено, що буде збережний і продовжений режим
санкцій

щодо

Росії.

Текст:

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/deputat-

yevroparlamentu-rebekka-garms-sankciyi-may/
104.

Грабовський С. На черзі у Кремля – аншлюс Білорусі? /

Сергій Грабовський // Шлях перемоги. — 2018. — 8 серп. (№ 32). — С. 2.
Йдеться про оприлюднену у Фейсбуці статтю російського соціолога Ігоря
Ейдмана, в якій висловлено думку, що Президент Російської Федерації
(РФ) Володимир Путін для підняття свого рейтингу всередині країни
може здійснити новий агресивний акт на міжнародній арені. На думку
автора,

Путін може

спробувати

організувати

аншлюс

Білорусі.

Проведено історичні паралелі між політикою Путіна та Гітлера, який
свого часу перетворив незалежну Чехословаччину на протекторат
Богемія і Моравія. Наголошено, що у разі реалізації такого сценарію,
головною метою Росії все одно залишаєтья Україна, де 2019 року мають
відбутися президентські і парламентські вибори. Росія спробує привести
до влади проросійських політиків, крім того на кордоні України із півночі
значно зростає військова загроза.

105.

Огрызко В. Владимир Огрызко: ”Можно на каком-то этапе

победить армию, но нельзя победить народ” / Владимир Огрызко // Факты
и комментарии. — 2018. — 9 – 15 авг. (№ 31). — С. 4, 6. В інтерв’ю
колишній міністр закордонних справ України (2007 – 2009 рр.), нині –
керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко проаналізував
причини та наслідки російсько-грузинської війни, розпочатої Россією у
2008 році, провів паралелі із російською агресією на Донбасі та окупацією
Росією

Криму.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20180809/281595241356261
106.

Соколов Б. ”П’ятиденна війна” в Грузії: репетиція анексії

Криму та війни на Донбасі / Борис Соколов // День. — 2018. — 7 серп.
(№ 139). — С. 4-5. Проаналізовано події російсько-грузинської війни,
розпочатої Росією в серпні 2008 р. Зазначено, що за умови більш
жорсткішої реакції Заходу можна було зупинити російську агресію проти
Грузії і запобігти анексії Криму та агресії проти України. Текст:
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pyatydenna-viyna-v-gruziyi-repetyciyaaneksiyi-krymu-ta-viyny-na-donbasi
107.

Чуприна А. Украина – НАТО в прошлом и настоящем /

Анна Чуприна // Миг. Еженедельник (Запорожье). — 2018. — 12 июля
(№ 28). — С. 10. Подано матеріали зустрічі журналістів із главою місії
України при НАТО Вадимом Пристайком під час його візиту в Брюсель у
рамках проекту ”Точне відображення Угоди про асоціацію Україна – ЄС в
українських медіа” (що реалізується польським Фондом міжнародної
солідарності у співробітництві з українським ”Інтерньюз-Україна” і
”Товариство Лева”). Зазначено, що зустріч відбувалась у Представництві
України при ЄС, у бесіді брав участь глава місії Микола Точицький. Під
час зустрічі йшлося про історію стосунків ”Україна – НАТО”, зокрема,
наголошено, що ”Радянський Союз 65 років активно ”стукав у двері”
НАТО …”. Акцентовано увагу на тому, що Альянс давно є не тільки
воєнно-оборонним блоком, а й реалізує програми співробітництва у різних

сферах. Витсвітлено позицію Альянсу по відношенню до України у світлі
збройного російсько-українського конфлікту.
Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.
Відповідальний за випуск Н. Я. Зайченко
13 серпня 2018 р.

