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Досвід ведення гібридних конфліктів
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
1.
Берездецька Л. В. Спроба аналізу військового конфлікту на
Сході України в площині травматичних теорій / Л. В. Берездецька //
Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політехн. ін-т”. Політологія.
Соціологія. Право : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — № 1/2 (33/34). — С. 8492. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16898-1/2(33/34). Запропоновано
новий погляд на військовий конфлікт щодо перспективи культурної
травми. Описано різні підходи до визначення соціального конфлікту,
проаналізовано поняття військового конфлікту та сучасного його прояву
– гібридних війн, акцентовано на дослідженні конфлікту на Донбасі.

Теорія

культурної

психоаналітичному

травми
та

представлена

в

конструктивістському

натуралістичному,
напрямках,

показано

розвиток поняття через його зв’язок із колективною пам’яттю.
Використані підходи фокусуються у вивченні військового конфлікту на
ознаки, що притаманні гібридній війні. Військовий конфлікт описано як
дискурсивну практику в публічному просторі, через яку відбувається
артикуляція,

обговорення

та

рефлексія

травматичної

події,

осмислюється і колективна ідентичність. Запропонований підхід дозволяє
в подальших дослідженнях покращити емпіричну операціоналізацію
поняття

військового

конфлікту.

Текст:

http://www.socio-

journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf
2.

Бокоч В. М. Релігія в гібридній війні на сході України / В.

М. Бокоч // Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політехн. ін-т”.
Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — № 1/2
(33/34). — С. 27-32. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп168981/2(33/34). На основі аналізу становища різних конфесій досліджено
релігійну ситуацію на окупованих територіях Донбасу. Показана, що
релігійна політика в самопроголошених республіках спрямована на
утвердження

православ’я

Московського

патріархату,

утиски

і

переслідування інших релігій, які перебувають на проукраїнських позиціях,
витіснення їх з контрольованих сепаратистами територій. Нормалізація
релігійно-церковного життя в цьому регіоні пов’язується з припиненням
військового конфлікту і деокупацією захоплених територій на Сході
України.

Текст:

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-

2_2017.pdf
3.

Бураков Ю. В. Сучасна російсько-українська війна у

спогадах учасників – курсантів Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного / Ю. В. Бураков, О. М. Сухий
// Військ.-наук. вісн. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ
ім. гетьмана П. Сагайдачного. — Львів, 2018. — Вип. 29. — С. 192-202.

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 15451-29. Проаналізовано результати
проведеного опитування методом усної історії – глибинного інтерв’ю
курсантів Національної академії сухопутних військ – учасників сучасної
російсько-української війни. Звернено увагу на різноманітні аспекти
перебування захисників Вітчизни на фронті. Підкреслено значення методу
усної історії для створення джерельної бази історичних досліджень з
новітньої історії України, зокрема з історії сучасної російсько-української
війни.
4.

Калініченко Б. М. Специфіка ведення пропаганди в умовах

гібридної війни / Б. М. Калініченко // Держава і право. Серія Політ. науки:
зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.Київ, 2018. – Вип. 79. – С. 72-83. - Шифр зберігання в Бібліотеці
Бп14476-79(політ. н.) Розглянуто специфічні риси пропаганди як одного з
важливих компонентів гібридної війни. Розмежовано класичне та сучасне
розуміння цього явища. Наведено перелік методів та інструментів
ведення пропаганди в умовах гібридної війни. Охарактеризовано руйнівний
вплив пропаганди в інформаційному суспільстві та показано зниження
можливостей опору її деструкції. Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-ipravo.-politichni-nauki.-vipusk-79-_2018_.pdf
5.

Кресіна І. О. Складові державної політики деокупації / І. О.

Кресіна // Прав. держава : щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.
М. Корецького НАН України. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 347-354. Шифр зберігання в Бібліотеці Бп13509-2 Деокупацію визначено як
комплекс заходів, який передбачає не лише встановлення контролю над
усією територією країни, а й інтеграцію мешканців окупованих територій
в українське суспільство. Відновлення контролю містить три складові:
військову (миротворча операція, відновлення фізичної присутності органів
державної влади), адміністративну (відбудова управлінської вертикалі)
та економічну (відновлення інфраструктури та впровадження нової
моделі розвитку). Показано, що реінтеграція соціуму передбачає

відродження

демократичних

інститутів,

активізацію

діяльності

українських політичних партій та розвиток громадянського суспільства.
Текст:

http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-29-

_2018_.pdfСтойко
6.

Крутій В. О. Логіка гібридної війни: синергетичне

пояснення / В. О. Крутій // Держава і право. Серія: Політ. науки: зб. наук.
пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2018.
– Вип. 79. – С. 15-25. - Шифр зберігання в Бібліотеці Бп14476-79(політ.
н.) На основі понятійно-категоріального апарату синергетики розкрито
логіку гібридної війни, причинно-наслідкові залежності, що виникають
між різними етапами її здійснення. За допомогою ідеї нелінійності
зроблено висновок про цілеспрямовану хаотизацію політичної системи
держави-ворога з метою її руйнування та отримання ефекту перемоги з
незначними

людськими

та

матеріальними

втратами.

Текст:

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-79_2018_.pdf
7.

Пилипенко Я. С. Демаркація понять «воєнний конфлікт»,

«збройний конфлікт» та «війна» / Я. С. Пилипенко // Вісн. Нац. техн.
ун-ту України ”Київ. політехн. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб.
наук. пр. — Київ, 2017. — № 1/2 (33/34). — С. 143-147. —
Шифр зберігання

в

Бібліотеці

:

Бп16898-1/2(33/34).

Досліджено

етимологічний зміст понять «воєнний» та «військовий». Проаналізовано
зміст таких понять як «воєнний конфлікт», «збройний конфлікт» та
«війна». Визначено відмінні та спільні ознаки цих понять. Встановлено
зв’язок між поняттями «воєнний конфлікт», «збройний конфлікт» та
«війна» за допомогою категорій загального, особливого та одиничного.
Текст: http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf
8.

Черниш В. Інформаційний вимір гібридної війни / В.

Черниш, П. Махадеван // Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політехн.
ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — № 1/2

(33/34). — С. 9-22. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16898-1/2(33/34).
Розглянуто ”гібридну війну” як явище, у якому домінує цивільний
компонент. Планування, підготовка та ведення такої війни відрізняється
від клаузевіцького уявлення про ідеальну війну, коли оперативний контроль
покладено

на

професійних

військових.

Натомість

успішність

наступальних гібридних кампаній залежить від координації між цивільним
і військовим компонентами, при цьому керівна роль відводиться
цивільному

компоненту.

Для

протидії

руйнівній

тактиці,

яку

використовують учасники такої війни, необхідні також комплексні
зусилля

всього

державного

апарату.

Текст:

http://www.socio-

journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/3.pdf
Статті з періодичних видань
9.
Брязгунов Ю. Від терору та ”кураторів” і гинуть / Юрій
Брязгунов // Молодь України. — 2018. — 14 верес. (№ 27). — С. 5.
Зазначено,

що

після

смерті

ватажка

”ДНР”

О.

Захарченка,

самопроголошений парламент наказав провести 11 листопада 2018 року
вибори, тим самим фактично перекреслюючи Мінські угоди, котрі їм
заважають. За словами екс-нардепа Андрія Шкіля, який перебуває нині у
Франції, на одному з телеканалів повідомили про настрої в Парижі з цього
приводу: почалася тотальна операція із затримання найближчих
поплічників Захарченка й переведення їх у так званий перший армійський
корпус російських окупантів. Текст: http://mu.in.ua/vid-teroru-ta-kuratoriv-igynut/
10.

Бутусов Ю. Азовський фронт / Юрій Бутусов // Дзеркало

тижня. — 2018. — 6-12 жовт. (№ 37). — С. 1, 3. Йдеться про конфлікт
між Україною та Російською Федерацією (РФ) в Азовському морі та про
імовірний сценарій розвитку подій в майбутньому. Висловлено пропозиції
щодо подальших дій України в Азовському морі. Наголошено на
необхідності вироблення чіткої стратегії з протидії агресивній політиці

РФ з використанням крім дипломатичних всіх доступних інструментів та
засобів. Текст: https://dt.ua/internal/azovskiy-front-290283_.html
11.

Ведмідь М. Є ”добра воля”. А от перемир’я — зась /

Михайло Ведмідь // Сіл. вісті. — 2018. — 31 серп. (№ 67). — С. 1. Йдеться
про оголошене чергове ”шкільне” перемир’я на Сході України в зоні
проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Акцентовано увагу на тому,
що вже через 10 хвилин припинення вогню було порушено з боку російських
найманців. Текст: http://www.silskivisti.kiev.ua/19614/index.php?n=39945
12.

Горбунов Д. Бойова позиція біля Щастя: оманлива тиша за

50 метрів від ворога / Дмитро Горбунов // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт.
(№ 40). — С. 8. Висвітлено ситуацію у зоні проведення операції
Об’єднаних сил на лінії розмежування неподалік від міста Щастя, що на
Луганщині. Йдеться про бойові будні українських військовослужбовців.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
13.

Горбунов Д. Чому захисники бахмутської траси вечеряють

раніше / Дмитро Горбунов // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). —
С. 6. Висвітлено ситуацію у зоні проведення операції Об’єднаних сил
(ООС)

на ділянці лінії розмежування Бахмутської траси, що на

Луганщині. Йдеться про бойові будні українських захисників. Текст:
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
14.

Губаш М. Штормить. I не тільки Азовське море / Михайло

Губаш // Сіл. вісті. — 2018. — 31 серп. (№ 67). — С. 1. Подано інформацію
про те, що Російська Федерація (РФ) блокує проходження іноземних суден
при проході Керченської протоки. Зазначено, що станом на 21 серпня
цього року росіяни вже затримали понад 150 іноземних суден, які йшли в
українські

порти

на

Азовському

морі.

Текст:

http://www.silskivisti.kiev.ua/19614/index.php?n=39944
15.

Заблоцький В. Офсет для Patriot : як закуповувати нові й

технологічні озброєння з користю для вітчизняного військовопромислового комплексу / Володимир Заблоцький // Укр. тиждень. —

2018. — № 37 (14-20 верес.). — С. 20-21. Розглянуто повідомлення
Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Валерія Чалого про
попередні переговори з Америкою щодо можливої закупівлі Україною
зенітно-ракетних комплексів ППО середньої дальності Patriot. Зрозуміло,
що через таємність наразі маємо брак конкретики з цього питання. Утім,
за неофіційними даними, може йтися про придбання щонайменше трьох
батарей

ЗРК

Patriot

вартістю

по

$750

млн.

Текст:

http://tyzhden.ua/Society/219621
16.

Зоріна Я. Що спадає на думку в екстремальних ситуаціях /

Ярослава Зоріна // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 11. Подано
спогади про найекстремальніші ситуації в житті військовослужбовців –
учасників операції Об’єднаних сил. Розвідник, стрілець-снайпер Віталій П.
та молодший сержант Олександр Г., які служили у Повітряних силах,
розповіли, як перекваліфікувалися і майже рік виконували завдання в
районі

бойових

дій

у

складі

штурмових

військ.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
17.

Мещеряк С. Про політико-правові інструменти / Сергій

Мещеряк // День. — 2018. — 9 жовт. (№ 182). — С. 4. Йдеться про те, як
Україна може використати Конвенцію, яка була ухвалена на Конференції
про режим Чорноморських проток, що проходила 22 червня – 21 липня
1936 р. у місті Монтре (Швейцарія) у протидії військовій російській
агресії

у

Чорному

та

Азовському

морях.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pro-polityko-pravovi-instrumenty
18.

Николенко Д. ”В Мосуле начальником морга был мой

старший брат. Террористы Игил жестоко прессовали его, чтобы
скрыть следы своих злодеяний” / Дмитрий Николенко // Факты и
комментарии. — 2018. — 27 сент. – 3 окт. (№ 38). — С. 12. Син іракського
генерала військовий лікар Аус Сулейман, який четвертий рік служить в
українській армії, розповів, чому у 2014 році вирішив брати участь в
Антитерористичній операції, а нині – в операції Об’єднаних сил (ООС).

Зазначено, що три роки тому в Україні набрав чинності закон, за яким
іноземці й особи без громадянства можуть легально проходити службу у
Збройних силах України. В ООС наразі воюють сотні громадян інших
країн, чий статус закріплено законом. Текст: https://fakty.ua/282424-ya-naperedovoj-pomogal-ranenym-bojcam-voenvrach-iz-iraka-dobrovolcem-poshelv-vsu
19.

Панчишин В. Золоте-4 за спинами наших бійців / Віталій

Панчишин // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 4. Висвітлено
ситуацію у селищі Золоте-4, яке влітку 2018 року звільнили підрозділи
Об’єднаних сил, повернувши ще один український населений пункт, що
перебував у ”сірій зоні”. Біля Золотого-4 нашим захисникам удалося
створити так звану безпекову подушку. Наголошено, що ”цей факт …
дратує рносійських окупантів, які ніяк не можуть змиритися, що частина
селища віднедавна стала підконтрольною українській владі.”. Подано
інформацію про життя місцевих мешканців, які відтепер почуваються у
безпеці. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
20.

Парій О. ”Бутовка” – шахта-привід на лінії вогню /

Олександр Парій // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 5.
Подано репортаж із форпосту українських захисників, які тримають
оборону на околиці окупованого Донецька. Зазначено, що з 2014 року й до
сьогодні тут постійно тривають обстріли й запеклі бої з диверсійнорозвідувальними групами проросійських бойовиків. Промислові об’єкти й
будівлі шахти ”Путилівська”, відомої також як ”Бутовка-Донецька”
перетворилися на руїни та попелище. Текст: https://milnavigator.tv/butovkashahta-pryvyd-na-liniyi-vognyu/
21.

Пацера М. Історія не за підручником / Микола Пацера //

Вечір. Київ. — 2018. — 26 лип. (№ 30). — С. 11. Подано інформацію про
Андрія Мельника – єдиного у Києві директора школи, який брав участь в
антитерористичній операції на Сході України.

22.

Прокопенко

М.

”Завдання

журналістів

–

тримати

суспільство в ”тонусі” і нагадувати, що війна триває” / Марія
Прокопенко // День. — 2018. — 28-29 верес. (№ 175/176). — С. 26, 27.
Йдеться про те, що фоторепортер Олександр Клименко пояснив, чому
йому важливо працювати на передовій і брати участь у фотоконкурсі
”Дня”.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/zavdannya-zhurnalistiv-

trymaty-suspilstvo-v-tonusi-i-nagaduvaty-shcho-viyna-tryvaye
23.

Савчук Я. ”Іловайський котел”: трагедія, яку не забути /

Ярослав Савчук // Молодь України. — 2018. — 31 серп. (№ 25). — С. 4.
Подано інформацію, що 29 серпня 2018 року у центрі Києва відбулися
ініційовані волонтерами й ветеранами бойових дій акції на вшанування
загиблих під Іловайськом бійців. Серед іншого, на мурах Михайлівського
Золотоверхого монастиря відкрили чотири нові секції ”Стіни пам’яті” з
портретами та стислими даними про загиблих військових, гвардійців,
добровольців,

прикордонників,

волонтерів.

Зазначено,

що

напроти

посольства Росії в Києві учасники акцій встановили символічні білі хрести
на честь загиблих за цілісність України.
24.

Северилов В. ”Для мене визнання майстерності підлеглих –

найкращий комплімент” / В’ячеслав Северилов ; бесіду вела Анастасія
Олехнович // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 1, 8. Подано
інтерв’ю з командиром бригади армійських вертолітників, льотчикомснайпером, полковником В’ячеславом Севериловим про участь бригади в
АТО (з 2014 року) та операції Об’єднаних сил, особливості виконання
найскладніших бойових завдань, кваліфікацію льотчиків тощо. Зазначено,
що пілотів, яким є В’ячеслав Северилов, із такою найвищою льотною
кваліфікацією

в

Україні

можна

перелічити

на

пальцях.

Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/09/28/dlya-mene-viznannya-majsternostipidleglih-najkrashhij-kompliment/
25.

Торба В. ”Лінія розмежування” територій і доль / Валентин

Торба // День. — 2018. — 9 жовт. (№ 182). — С. 6-7. Висвітлено один день

життя людей у прифронтовій зоні на Сході України в зоні проведення
операції Об’єднаних сил (ООС). Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/denukrayiny/liniya-rozmezhuvannya-terytoriy-i-dol
26.

Требор И. Еще год для Донбасса: санкции и миротворцы /

Илья Требор // Сегодня. — 2018. — 9 окт. (№ 183). — С. 2. Йдеться про
продовження Верховною Радою України на рік дію закону ”про особливий
статус” Донбасу. У документі прописані правила існування тимчасово
окупованих територій Донбасу. Політолог Володимир Фесенко зазначає
що без пролонгації закону, антиросійські санкції або пом’якшили б, або
зняли б повністю. Україну могли б звинуватити у зриві політичної
частини Мінських угод.
27.

Шуткевич О. ”Спи спокійно, наш друг Федя” / Олеся

Шуткевич // День. — 2018. — 28-29 верес. (№ 175/176). — С. 7. Подано
інформацію про те, що два місяці військовослужбовець – учасник операції
Об’єднаних сил (ООС), боєць 72-ї бригади Федір Рубанський із Вінниччини
боровся за життя у столичному шпиталі, але смерть виявилася
сильнішою.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/vony-zagynuly-za-nas-

cuspilstvo/spy-spokiyno-nash-drug-fedya
28.

Шуткевич О. Його називали ”велетнем з душею дитини” /

Олеся Шуткевич // День. — 2018. — 28-29 верес. (№ 175/176). — С. 7.
Йдеться про військовослужбовця – учасника операції Об’єднаних сил
(ООС) Валентина Белінського, який загинув на Сході України. Текст:
https://day.kyiv.ua/uk/article/vony-zagynuly-za-nas-cuspilstvo/yogo-nazyvalyveletnem-z-dusheyu-dytyny
Міжнародне гуманітарне право
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
29.
Алієв А. Алім Алієв ”Збереження культурної ідентичності в
умовах окупації – надважливе завдання” : [розмова з громад.
активістом, програм. дир. ДП ”Крим. дім” Алімом Алієвим] / Алім Алієв //

Журн. Крим Інформ. – 2018. – № 5. — С. 14-15. Йдеться про сучасний
стан та державну підтримку кримськотатарської літератури як
елемент культури кримськотатарського народу.
Головкін О. В. Суб’єкти забезпечення національної безпеки

30.

в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект / О. В. Головкін, І.
Р. Сказко // Держава і право. Серія Юрид. науки : зб. наук. пр. / Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2018. – Вип.
79. – С. 111-123. - Шифр зберігання в Бібліотеці Бп14476-79(юрид. н.)
Досліджено особливості правового регулювання та функціонування
суб’єктів забезпечення національної безпеки в Україні та Польській
Республіці. На основі порівняльного аналізу встановлено спільні та
відмінні риси в діяльності цих органів. З урахуванням позитивного досвіду
Польщі зроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з
метою

підвищення

ролі

прокуратури

України

як

правоохоронної

структури, діяльність якої впливає на безпекові процеси в державі. Текст:
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-79_2018_.pdf
31.

Данилов С. Чому Росія програє боротьбу за кримських

татар : [розмова з заст. дир. Центру близькосх. дослідж. Сергієм
Даниловим] / Сергій Данилов // Журн. Крим Інформ. – 2018. – № 5. — С. 89. Йдеться про політику російської окупаційної влади в Криму по
відношенню до кримських татар.
32.

Дембицкий С. С. Независимая Украина в геополитическом

дискурсе: вехи и акценты / С. С. Дембицкий // Вісн. Нац. техн. ун-ту
України ”Київ. політехн. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук.
пр. — Київ, 2017. — № 1/2 (33/34). — С. 107-120. — Шифр зберігання в
Бібліотеці : Бп16898-1/2(33/34). Проаналізовано роботи, що сфокусовані
на геополітичний проблематиці сучасної України. На основі аналізу
виділено ключові теми, які є важливими з точки зору дослідження

геополітичних орієнтацій українського населення. Змістовно стаття
поділена відповідно до трьох великих періодів в історії сучасної України:
1991–2004 (ера перших президентів),
революцією та Революцією гідності),

2004–2013 (між Помаранчевою
2013 до сьогоднішнього дня

(європейський вибір та військовий конфлікт). Текст: http://www.sociojournal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf
33.

Діордіца І. В. Детермінованість кібербезпекової політики

кібернетичною функцією / І. В. Діордіца // Наук. вісн. Херсон. держ.
ун-ту. Серія: Юрид. науки. — Херсон, 2017. — Вип. 6, т. 2. — С. 61-66. —
Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп17659-6/2(2017). Розглянуто питання
детермінованості кібербезпекової політики кібернетичною функцією.
Зазначено, що більш логічним з урахуванням теми кібербезпеки є
використання поділу функцій держави, зважаючи на основні сфери
життєдіяльності, найбільш важливою з яких виступає інформаційна
сфера. Наголошено на нагальній потребі формування та реалізації
кібернетичної функції. Важливим аспектом, який доводить необхідність
розвитку саме кібернетичної функції, є формування окремого напряму
державної політики – кібербезпекової політики. Зазначено, що зміст
кібернетичної функції держави складають та описують такі категорії,
як мета, завдання, функції, суб’єкти, об’єкти, принципи, методи,
стратегічні цілі розвитку держави та напрями державної політики у
сфері кібербезпеки. Текст: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_2/62_2017.pdf
34.

Зозуля О. С. Теоретико-методологічні засади оцінки

ефективності

інформаційно-пропагандистського

забезпечення

Збройних сил України / О. С. Зозуля // Військ.-наук. вісн. / М-во оборони
України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. — Львів:
НАСВ, 2018. — Вип. 29. — С. 203-215. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп
15451-29. Визначено понятійно-категоріальний апарат,

структуру,

принципи, функції оцінки ефективності інформаційно-пропагандистського

забезпечення. Увагу зосереджено на розгляді методологічних основ
оцінювання, зважаючи на її роль та місце у структурі процесу
інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил) в умовах
воєнно-політичного конфлікту.
35.

Леванчук І. В. Американсько-українське партнерство після

анексії Криму / І. В. Леванчук // Держава і право. Серія : Політ. науки : зб.
наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ,
2018. – Вип. 79. – С. 186-207. - Шифр зберігання в Бібліотеці Бп11447679(політ. н.) Проаналізовано відносини США та України після анексії
Криму. Визначено ключові інтереси України щодо США. Зосереджено
увагу на військово-технічному партнерстві, яке б дозволило Україні у
довгостроковій перспективі стати важливим безпековим союзником
США в регіоні. Акцентовано на допомозі США у проведенні реформ,
включно з наглядом з боку США над певним блоком реформ у тісній
координації з країнами ЄС. Показано нове позиціонування Америки, що
передбачає більшу гнучкість у втручанні в проблеми і конфлікти, що
виникають у різних точках світу. Зроблено висновок про

роль

міжнародної підтримки США у стримуванні російської агресії, зокрема
координаційна роль у збереженні санкційного режиму щодо Росії. Текст:
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-79_2018_.pdf
36.

Литвин

Н.

А.

Проблеми

правового

регулювання

інформаційної безпеки України / Н. А. Литвин // Наука і правоохорона. –
2018. – № 3. — С. 85-90. Проаналізовано стан нормативно-правового
регулювання інформаційної безпеки України.
37.

Максименко Н. М. Сучасний тероризм: виклик і загрози

для України / Н. М. Максименко // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І.
Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 2. — С. 6-8.
Розглянуто характерні особливості тероризму. Визначено фактори

сучасного

тероризму.

Текст:

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/4.pdf
38.

Нікіпєлова Є. М. Організаційне забезпечення реалізації

державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща /
Є. М. Нікіпєлова // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія
: Держ. упр. – 2018. –Т. 29 (68), № 2. — С. 34-40.
39.

Павлятенко

О.

В.

Умови

та

фактори

поширення

сепаратистських настроїв в Україні: етнонаціональний аспект / О. В.
Павлятенко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політехн. ін-т”.
Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — № 1/2
(33/34). — С. 64-69. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп168981/2(33/34). Проаналізовано конфліктний потенціал етнонаціональних
відносин в Україні, який в умовах суспільно-політичних трансформацій
використовується зовнішніми акторами задля деструктивного впливу на
внутрішньополітичну ситуацію у країні. Одним із основних механізмів
дестабілізації у сучасних умовах стає поширення інспірованих ззовні
сепаратистських
національних

настроїв
меншин.

в

областях

компактного

Текст:

проживання

http://www.socio-

journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf
40.

Пашинський В. Й. Верховна Рада України в системі

суб’єктів забезпечення оборони держави / В. Й. Пашинський // Вісн.
Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політехн. ін-т”. Політологія. Соціологія.
Право : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — № 1/2 (33/34). — С. 238-242. —
Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16898-1/2(33/34). Досліджено сучасні
теоретичні підходи та законодавче визначення місця Верховної Ради
України серед суб’єктів адміністративно-правового забезпечення оборони
держави. Розглянуто функції і повноваження Верховної Ради України у
системі забезпечення оборони держави та питання їх класифікації. Текст:
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf

41.

Пашинський В. Й. Функції і повноваження Кабінету

Міністрів України у сфері оборони держави / В. Й. Пашинський // Наук.
вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. — Херсон, 2017. — Вип. 6,
т. 2. — С. 115-119. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп17659-6/2(2017).
Розглянуто

сучасні

теоретичні

підходи,

питання

законодавчого

визначення місця, функцій і повноважень Кабінету Міністрів України
серед суб’єктів забезпечення оборони держави, які забезпечують
формування та реалізацію державної політики у сфері оборони. Текст:
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_2/6-2_2017.pdf
42.

Підопригора І. І. Умови та чинники впливу на організацію

інформаційно-пропагандистського забезпечення військово-Морських
сил Збройних Сил України у 2014 році. / І. І. Підопригора // Військ.-наук.
вісн. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана П.
Сагайдачного. — Львів, 2018. — Вип. 29. — С. 216-229. Шифр зберігання
в Бібліотеці: Бп 15451-29.

Визначено умови та чинники впливу на

організацію інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВійськовоМорських Силах Збройних Сил України під час анексії Автономної
Республіки Крим, передислокації з тимчасово окупованої території,
відновлення боєздатності, дій з прикриття ділянок державного кордону в
південних регіонах та участі в Антитерористичній операції на Сході
України у 2014 році.
43.

Полчанов

А.

Ю.

Особливості

розвитку

фінансового

потенціалу України у період військового конфлікту / А. Ю. Полчанов //
Облік і фінанси. – 2018. – № 2. — С. 96-101. Зазначено, що оцінка впливу
військового конфлікту на фінансовий потенціал держави дозволяє
обґрунтувати шляхи максимально ефективного відновлення економіки та
необхідної для цього інфраструктури. На основі аналізу публікацій,
визначено основні канали впливу військового конфлікту на фінансовий
потенціал держави. В результаті фактичного знищення та втрати
контролю над активами у зоні конфлікту, а також у зв’язку з

послабленням позицій на традиційних ринках збуту вітчизняної продукції і
відтоку

капіталу,

загальносвітового

відбулось
тренду

скорочення
до

ВВП

його

України

на

зростання.

фоні
Текст:

http://www.afj.org.ua/pdf/577-osoblivosti-rozvitku-finansovogo-potencialuukraini-u-period-viyskovogo-konfliktu.pdf
Романовська Ю. А. Видатки на оборону: порівняльний

44.

аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО / Ю. А Романовська, В. А.
Урбанович// Причорномор. екон. студії. – 2018. – Вип. 28, ч. 2. — С. 117120. Розглянуто особливості фінансування національної оборони країни.
Здійснено порівняльний аналіз видатків на оборону України та країн
НАТО.

Охарактеризовано

проблематику

структури

видатків

на

національну безпеку та оборону. Наведено зміни у діяльності держави
щодо озброєння та військової техніки. Обґрунтовано ефективні напрями
розподілу оборонних видатків у державі за ключовими напрямами.
45.

Романюк Б. В. Злочини проти миру, безпеки людства та

міжнародного правопорядку / Б. В. Романюк, О. Ф. Бантишев. — Київ :
Крок, 2018. — 234 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А789902.
Здійснено
юридичного

комплексне
аналізу

міжнародного

дослідження
злочинів

правопорядку.

проти

теоретико-наукових
миру,

Розглянуто

безпеки

положень

людства

практичні

та

проблеми

застосування усіх норм Кримінального кодексу України (ККУ), що
передбачають відповідальність за ці діяння. Вивчено, проаналізовано та
наведено велику кількість вітчизняних законів та підзаконних актів, а
також міжнародних актів, рішень міжнародних судів, що містять
практику застосування норм міжнародного кримінального права. Це має
слугувати доброю підмогою у науковому та практичному тлумаченні
статей ККУ, що передбачають відповідальність за злочини проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Седляр Ю. О. Стратегічне партнерство між Україною і

46.

США у сучасних геополітичних реаліях / Ю. О. Седляр, Н. В. Кравченко
// Молодий вчений. – 2018. – № 4, ч.1. — С. 51-55. Досліджено теоретикометодологічні засади формування і розвитку концепції стратегічного
партнерства у міждержавних відносинах України і США. З’ясовано, що у
сучасних геополітичних реаліях ведення гібридної війни з Росією
українсько-американські відносини виступають важливим чинником
підтримки національної безпеки України. Встановлено, що у сучасних
міжнародних відносинах стратегічне партнерство із США є фактором
забезпечення

територіальної

цілісності

України,

інструментом

просування її національних інтересів в міжнародних фінансових і
безпекових інститутах, механізмом сприяння демократичним і соціальноекономічним

перетворенням

в

Україні.

Текст:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/13.pdf
Соколов О. М. Статус внутрішньо-переміщених осіб:

47.

цивільно-правовий аспект / О. М. Соколов // Держава і право. Серія :
Юрид. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України.– Київ, 2018. – Вип. 79. – С. 182-193. - Шифр зберігання в
Бібліотеці Бп14476-79(юрид. н.) Проаналізовано нормативно-правові
акти,

які

регулюють

відносини

за

участю

переміщених

осіб.

Сконцентровано увагу на тому, які саме особи підпадають під цю
категорію та який обсяг цивільної правосуб’єктності вони мають.
Запропоновано

розглядати

механізм

виникнення

цивільно-правового

статусу внутрішньо переміщеної особи за допомогою фактичного складу
Текст:

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-79-

_2018_.pdf
48.

Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах / [О. І.

Брусиловська та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Вадекс,
2018. — 541 с. — (Наукова серія ”Трансатлантичні дослідження”). —
Шифр зберігання в Бібліотеці : А789787. Досліджено теоретичні і

прикладні аспекти стратегічного партнерства, геостратегічні інтереси
провідних

міжнародних

акторів.

Проаналізовано

співробітництво

ключових суб’єктів у різних сферах міжнародної взаємодії. Визначено
особливості зовнішньої і безпекової політики країн у сучасній системі
міжнародних відносин. Окрему увагу приділено розвитку відносин
стратегічного партнерства для України, зокрема, в умовах гібридної
війни.
49.

Судак І. І. Стратегія кооперативної безпеки НАТО / І. І.

Судак // Проблеми міжнар. відносин. Серія: Політ. науки : зб. наук. пр. /
Київ. міжнар. ун-т, Ін-т світ. економіки та міжнар. відносин НАН України.
– Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 167-188. - Шифр зберігання в Бібліотеці
Бп17181-13 Визначено основні політичні моделі, які претендують на
формування курсу НАТО. Зосереджено увагу на питаннях, пов’язаних із
розвитком кооперативної безпеки, а також оцінено ґрунтовність зусиль
Організації у здобутті глобального статусу та більшої політичної
згуртованості. Проаналізовано визначальну роль країн-партнерів НАТО в
досягненнях стратегічних цілей Альянсу, які роблять внесок у політичну
вмотивованість

діяльності

Організації

далеко

поза

межами

Євроатлантичного регіону. Виявлено значні можливості для зміцнення
НАТО,

зокрема: посилення політичних консультацій з країнами-

партнерами НАТО завдяки збільшенню їхньої частоти і зосередженню
уваги на конкретних питаннях із загальним інтересом; тісніша співпраця
з партнерами НАТО, спираючись на спільний досвід у проведенні
військових операцій і реформ в оборонній сфері; можливість посилити
співпрацю у військовій підготовці, відповідних освітніх програмах і
навчаннях для забезпечення готовності і здатності впоратися з
непередбачуваними ситуаціями майбутнього. Саме це є метою Ініціативи
об’єднаних сил та інших програм професійної військової підготовки, які
розробляються в межах Альянсу. Текст: http://vmv.kymu.edu.ua/

50.

Тадика Є. Д. Щодо застосування заходів кримінально-

правового характеру до юридичних осіб у разі вчинення їх
уповноваженими особами терористичного злочину / Є. Д. Тадика, М. В.
Хасія // Молодий вчений. – 2018. – № 4, ч.1. — С. 87-91. Розглянуто
феномен тероризму у кримінально-правовій науці, доречність призначення
пом’якшення покарання за злочини терористичного характеру, заходи
кримінально-правового

характеру

юридичних

осіб

за

вчинення

їх

уповноваженими особами злочинів, передбачених статтями 258-258 5
Кримінального

кодексу

України.

Текст:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/22.pdf
51.

Томчук О. А. Напрями і форми волонтерського руху в

допомогу Збройним Силам України у 2014–2018 рр. / О. А. Томчук //
Військ.-наук. вісн. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім.
гетьмана П. Сагайдачного. — Львів, 2018. — Вип. 29. — С. 230-238.
Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 15451-29. Проаналізовано напрями і
форми волонтерського руху на допомогу Збройним Силам України, який
розгорнувся після агресії Російської Федерації проти України у 2014 році.
Визначено, що пік піднесення волонтерського руху зафіксовано у 2015 році,
коли на території України свою діяльність поширювали понад двісті з
половиною відомих волонтерських ініціативних об’єднань.
52.

Шемчук

В.

В.

Основні

напрями

міжнародного

співробітництва у сфері кібербезпеки / В. В. Шемчук // Вчені зап. Тавр.
нац.. ун-ту ім.. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2018. – Т. 29 (68),
№ 2. — С. 125-130. Проаналізовано чинне національне законодавство,
міжнародно-правові

акти.

Виокремлено

пріоритети

міжнародного

співробітництва з метою забезпечення ефективної системи кібербезпеки
та

міжнародної

інформаційної

безпеки

загалом.

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/24.pdf

Текст:

53.

Яновська О. В. Інституалізація волонтерського руху в

Україні: безпековий вимір / О. В. Яновська // Вісн. Нац. техн. ун-ту
України ”Київ. політехн. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук.
пр. — Київ, 2017. — № 1/2 (33/34). — С. 80-84. — Шифр зберігання в
Бібліотеці

:

Бп16898-1/2(33/34).

Розглянуто

тенденції

розвитку

волонтерського руху в Україні, проблемні аспекти його інституалізації за
умов сучасних безпекових викликів. Визначено та охарактеризовано
основні напрями волонтерської діяльності та її вплив на забезпечення
обороноздатності

держави.

Текст:

http://www.socio-

journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf
Статті з періодичних видань
54.
Бадрак В. Валентин Бадрак: Кремль не відступиться від
ідеї приборкати або зруйнувати Україну / Валентин Бадрак ; інтерв’ю
провів Сергій Зятьєв // Демократ. Україна. — 2018. — 14 верес. (№ 37). —
С. 9. Подано матеріали розмови з директором Центру армії, конверсії і
роззброєння Валентином Бадраком. Основна тема розмови – забезпечення
Збройних

сил

України

(ЗСУ)

сучасними

зразками

зброї.

Текст:

http://www.dua.com.ua/army/item/4345-valentin-badrak-kreml-ne-vidstupitsyavid-ideji-priborkati-abo-zrujnuvati-ukrajinu.html
55.

Бадрак В. Директор Центру армії, конверсії і роззброєння

Валентин Бадрак: ”Україна може створити ракету дальністю до
1,5 тис. кілометрів. Це буде справжньою зброєю стримування” /
Валентин Бадрак ; спілкувався Сергій Зятьєв // Нар. армія. — 2018. —
27 верес. (№ 39). — С. 14. Директор Центру армії, конверсії і роззброєння
Валентин Бадрак в інтерв’ю розповів про успіхи України у розробці
ракетної техніки, про потужності вітчизняного оборонно-промислового
комплексу та систему стримування. Він також акцентував увагу на
подіях, описаних в його книжці ”Східна стратегія”, про можливість
широкомасштабного наступу Росії на Україну, а також про питання

вступу України в НАТО. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-092018%29.pdf
56.

Божич Ю. ”Крымский консенсус” мертв. Российское

общество / Юрий Божич // Фокус. — 2018. — № 39 (28 сент.). — С. 24-27.
Висвітлено політичну ситуацію в Російській Федерації (РФ). Йдеться,
зокрема, про фальсифікації на виборах губернаторів регіонів РФ, акції
протесту громадян проти впровадження пенсійної реформи, а також про
режим Президента Росії Володимира Путіна, який починає втрачати свої
позиції у російському суспільстві. Зазначено, що ”Кремль потрапив у зону
політичної турбулентності. Низи намагаються дати діючій владі ляпаса,
а

верхи

вступають

у

протиборство

один

з

одним”.

Текст:

https://focus.ua/world/408189-krymskij-konsensus-myortv.html
57.

Бондар В. Місцеві вибори можливі, але … / Віктор Бондар //

Голос України. — 2018. — 4 жовт. (№ 186/187). — Електрон. ресурс.
Надано інформацію про нараду представників Донецької та Луганської
обласних військово-цивільних адміністрацій, Центральної виборчої комісії
(ЦВК), відповідних міністерств, Служби безпеки України (СБУ),
Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань державного
будівництва,

регіональної

політики

та

місцевого

самоврядування,

Адміністрації Президента України, секретаріату Кабінету Міністрів
України (КМУ), присвячену питанням проведення місцевих виборів на
Донбасі. Зазначено, що процес добровільного об’єднання територіальних
громад (ОТГ) у Донецькій та Луганській областях відбувається
динамічніше, ніж в окремих регіонах, де немає таких складнощів, які є на
Донбасі. За результатами обгворення було ухвалено рішення провести
всебічні консультації, вивчити ще раз ситуацію і спрямувати відповідні
висновки до ЦВК. Текст: http://www.golos.com.ua/article/308288
58.

Ветрова И. В России запустили слух о возможности обмена

Сенцова на российских преступников, осужденных в США / Ирина
Ветрова // Факты и комментарии. — 2018. — 4 – 10 окт. (№ 39). — С. 2.

Йдеться про політичного в’язня Кремля, українського режисера Олега
Сенцова, засудженого в Росії на 20 років. У зв’язку із погіршенням стану
здоров’я, пов’язаним із тривалим (більше 140 днів) голодуванням,
О. Сенцова перевели із колонії до лікарні. Подано коментар Першого
заступника Голови Верховної Ради Ірини Геращенко щодо переговорів про
обмін українських в’язнів.
59.

Власенко В. Європа має пам’ятати уроки Мюнхенської

змови / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 29 верес. (№ 183). —
С. 2. Надано інформацію про участь віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе у
8-му щорічному Європейському форумі нових ідей (EFNI) у польському
місті Сопот, де вона взяла участь у дебатах про майбутнє Європейського
Союзу (ЄС) на тему ”В умовах зростаючого поділу: Європа у пошуках
свого місця”. Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала ЄС жорсткіше
протистояти агресії Росії в Україні та наголисила, що політика Росії
щодо України – це тільки частина значно більшої стратегії, а саме,
руйнування правового порядку Євросоюзу. Проведено історичні паралелі
між сучасною ситуацією та підписанням 80 років тому демократичними
лідерами Мюнхенської угоди, яка відкрила гітлерівській Німеччині шлях до
приєднання

частини

суверенної

демократичної

Чехословаччини.

Зазначено, що це урок, який свідчить, що ”будь-які компроміси щодо
цінностей та принципів неминуче матимуть катастрофічні наслідки”.
Текст:

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yevropa-maye-pamyatati-uroki-

myunhenskoyi-zmovi/
60.

Власенко В. ПАРЄ хоче пробачити російським депутатам

окупацію Криму і Донбасу? : депутати асамблеї можуть підтримати
зміни регламенту, що гарантують повернення до зали делегації РФ /
Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 9 жовт. (№ 189). — С. 1, 3.
Йдеться про участь української делегації в роботі сесії Парламентської
асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), на якій заплановано розгляд проекту

резолюції ”Удосконалення процесу ухвалення рішень Парламентської
асамблеї щодо повноважень і голосування” щодо зняття санкцій з Росії.
Зазначено, що Верховна Рада України (ВР України) ухвалила постанову, у
якій йдеться про те, що якщо спроба зняти санкції з російської делегації
виявиться вдалою, то Україна змушена буде перегляне формат своєї
співпраці з ПАРЄ. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/parye-hocheprobachiti-rosijskim-deputatam-okupaci/
61.

Вус Р. Лави Збройних сил поповнять понад 9 000

строковиків / Роман Вус // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 7.
Йдеться про осінній призов до Збройних сил України (ЗСУ). Зазначено, що
на строкову військову службу буде призвано 17 960 громадян України.
Подано коментарі начальника відділу комплектування і призову –
заступника начальника управління призову та комплектування Головного
управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковника Валерія
Дендебера. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
62.

Вус Р. Сервіс, який допоможе протидіяти пропаганді /

Роман Вус // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 19. Подано
інформацію щодо запущення додатку ”FakesRadar”, який допоможе
відстежувати фейки. Подано роз’яснення автора ідеї та керівника
проекту Дмитра Потєхіна про те, чим його розробка – ”FakesRadar” –
відрізняється від інших ініціатив, спрямованих на протидію фейкам.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
63.

Гейзер В. ”Я не раз відмовлявся від запрошень на концерти

й солідних гонорарів, якщо в цей час мав запланований виступ у
військовій частині” / Вова Гейзер ; розмовляла Ольга Мосьондз // Нар.
армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 20. Лідер гурту ”Шабля” Вова
Гейзер, автор офіційного гімну АТО та очільник патріотичномистецького проекту ”Браття українці”, який вирушив у черговий тур
Україною із військовим оркестром, розповів про підтримку бійців та свої

виступи перед українськими воїнами, у тому числі в зоні бойових дій.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
64.

Ждем эха // Корреспондент. — 2018. — № 18 (28 сент.). —

С. 7. Подано тези виступу Президента України Петра Порошенка на 73-й
сесії Генеральної Аспмблеї ООН, в якому він акцентував увагу на питанні
введення миротворчої місії ООН на Донбас. Зазначено, що Україна
підготувала з цього приводу спеціальну резолюцію, яка включає три
компоненти: введення миротворців, поліцейських сил (для роззброєння
бойовиків) та створення міжнародної адміністрації, яка замінить
незаконні

”ЛДНР”.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/korrespondent/20180928/2814878672807
69
65.

Заворотько І. Жіночий погляд на гендерну рівність / Інна

Заворотько ; спілкувався Геннадій Карпюк // Нар. армія. — 2018. —
27 верес. (№ 39). — С. 12-13. Висвітлено питання імплементації
механізмів гендерної рівності в усіх військових формуваннях України.
Зазначено, що нещодавнє ухвалення парламентом Закону ”Про внесення
змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у
Збройних силах України (ЗСУ) та інших військових формуваннях”
(законопроект № 6109) покликане сприяти утвердженню гендерної
рівності у війську та протидіяти дискримінації за ознакою статі у сфері
безпеки й оборони. Наголошено, що Україна стоїть на початку розвитку
моделі рівних можливостей у війську, яка наближає блок наших силових
відомств до гендерних стандартів країн НАТО. Про це йдеться в
інтерв’ю офіцера відділу міжнародного права Управління правового
забезпечення Генерального штабу ЗСУ капітана юстиції Інни Заворотько.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
66.

Завтонов

О.

Британська

”Орбітал”:

стандартизована

програма підготовки бійців, адаптована до українських реалій /

Олександр Завтонов // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 11.
Йдеться про курси підготовки для військовослужбовців із різних
військових частин українського флоту, що відбуваються під керівництвом
інструкторів із Великої Британії. Зазначено, що починаючи з лютого 2015
року, ці курси пройшли понад 12 тисяч наших військових. Текст:
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
67.

Заноз Н. Томос для України: погрози Кремля зашкодили

самій Росії / Назарій Заноз // Шлях перемоги. — 2018. — 3 жовт. (№ 40).
— С. 4. Йдеться про ситуацію навколо надання автокефалії Українській
православній

церкві.

Зокрема

зазначено,

що

російська

влада

та

підконтрольна їй церква виступили з різкими заявами з приводу
призначення Вселенським патріархом екзархів до України. Крім того,
представники проросійських сил в Україні поширюють думку про
можливість

розколу

суспільства

з

цього

питання

та

початку

”громадянської війни”. Автор статті вислювлює думку, що подібні дії
призведуть до міжнародної ізоляції Російської Федерації (РФ) і
прискорять

процес

об’єднання

українського

православ’я.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyl5PDtOzdAhXvposKHdgeCr8QFjAAegQICBAB
&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F29505439.html&usg
=AOvVaw21UnYo26ecNc4d49Jl-l-B
68.

Здоровило Т. Вони навчались за Батьківщину / Тарас

Здоровило // Україна молода. — 2018. — 5–6 жовт. (№ 108). — С. 2.
Подано інформацію про участь Збройних сил України в одних із
найбільших в історії НАТО стратегічно-військових навчаннях Trident
Juncture 2018, які розпочнуться у Норвегії наприкінці жовтня. Метою
проведення міжнародних військових навчань Clear Sky 2018 є зміцнення
миру

та

безпеки

в

Україні.

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3369/2006/127042/

Текст:

69.

Зятьєв С. Людина на війні / Сергій Зятьєв // Демократ.

Україна. — 2018. — 7 верес. (№ 36). — С. 11. Висвітлено інформацію про
бойовий шлях на Сході України підполковника запасу, військовослужбовця
–

учасника

АТО

Віталія

Баранова.

Текст:

http://www.dua.com.ua/personality/item/4316-lyudina-na-vijni.html
70.

Зятьєв С. Прошу звільнити із збройних сил … / Сергій

Зятьєв // Демократ. Україна. — 2018. — 7 верес. (№ 36). — С. 6. Йдеться
про проблему звільнення військовиків-контрактників із українського
війська. На думку незалежних експертів, ця тенденція набрала загрозливих
форм.

Текст:

http://www.dua.com.ua/army/item/4307-proshu-zvilniti-iz-

zbrojnikh-sil.html
71.

Зятьєв С. Тисячі мін і снарядів знищили сапери на Донбасі

/ Сергій Зятьєв // Демократ. Україна. — 2018. — 7 верес. (№ 36). — С. 6.
Подано інформацію про те, що групи розмінування Збройних Сил України,
а також Державної служби України з надзвичайних ситуацій та
Державної спеціальної служби, інші піротехнічні підрозділи знищили
понад 373 тисяч вибухонебезпечних предметів, які через різні причини не
вибухнули і становлять на сьогодні небезпеку на значній частині
Донеччини і Луганщини. Текст: http://www.dua.com.ua/army/item/4308tisyachi-min-i-snaryadiv-znishchili-saperi-na-donbasi.html
72.

Иваненко А. ”Нет лучшего способа остановить страдания

украинского народа, чем направить миротворческую миссию ООН на
оккупированный Россией Донбасс” / Анна Иваненко // Факты и
комментарии. — 2018. — 27 сент. – 3 окт. (№ 38). — С. 2. Подано
матеріали виступу Президента України Петра Порошенка на 73-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава держави акцентував увагу
на перспективах введення миротворчої місії на Донбас, політиці безпеки
та гуманітарній ситуації на Сході України. Текст: https://fakty.ua/281904desyatki-tysyach-chelovek-poroshenko-v-oon-nazval-kolichestvo-zhertvagressii-rf-protiv-ukrainy

73.

Ігнат Ю. ХНУПС готує курсантів за 10 спеціальностями й

23 спеціалізаціями / Юрій Ігнат // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39).
— С. 9. Йдеться про профільний вищий навчальний заклад (ВНЗ)
Повітряних Сил Збройних Сил України – Харківський національний
університет Повітряних Сил ЗС України ім. Івана Кожедуба, який щороку
зміцнює свої позиції у рейтингу українських ВНЗ завдяки змінам і новим
підходам до навчального процесу. Головний пріоритет цього закладу —
практична складова навчання та забезпечення взаємосумісності з
підрозділами країн — партнерів Північноатлантичного альянсу для
спільного

виконання

завдань.

Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/10/02/harkivskij-naczionalnij-universitetpovitryanih-sil-im-ivana-kozheduba-gotue-kursantiv-za-10-speczialnostyami-j23-speczializacziyami/
74.

Кабаненко І. Hебезпека з моря / Ігор Кабаненко // День. —

2018. — 4 жовт. (№ 179). — С. 5. Подано матеріали розмови з адміралом,
експертом з питань оборони та безпеки Ігорем Кабаненком. Основна
тема розмови – проведення чергового раунду переговорів Тристоронньої
контактної групи в Мінську, ситуація в Азовському морі та Керченській
протоці тощо. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/hebezpeka-zmorya
75.

Казанський Д. Гауляйтер з МММ : чому Москва поставила

на Дениса Пушиліна / Денис Казанський // Укр. тиждень. — 2018. —
№ 37 (14–20 верес.). — С. 8-9. Проаналізовано ситуацію, що склалася у
”ДНР” після вбивства голови ”ДНР” Олександра Захарченка. Розглянуто
постать нового глави ”республіки” Дениса Пушиліна, призначеного
”народною

радою

ДНР”

7

вересня

2018

року.

Текст:

http://tyzhden.ua/Society/219628
76.

Капсамун І. ”Козацька воля – 2018” / Іван Капсамун // День.

— 2018. — 2 жовт. (№ 177). — С. 5. Йдеться про те, що із 25 до 29
вересня цього року в Збройних силах україни (ЗСУ) тривали стратегічні

командно-штабні навчання з органами військового управління армії та
іншими

складовими

сил

оборони

України.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/kozacka-volya-2018
77.

Капсамун І. Дайте відповідь на запитання! / Іван Капсамун //

День. — 2018. — 3 жовт. (№ 178). — С. 4. Наведено роздуми Ігоря Гурика,
батька Романа Гурика, який загинув 20 лютого 2014 року на Майдані
Незалежності в Києві під час Революції Гідності, щодо нереалізованих
ідей

за

які

загинули

люди.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/dayte-vidpovid-na-zapytannya
78.

Капсамун І. Потрібен ”симбіоз зусиль” : чому Кучма

заговорив про ”критичний вік” і які перспективи Мінського процесу?
/ Іван Капсамун // День. — 2018. — 2 жовт. (№ 177). — С. 4. Йдеться про
проведення Мінського переговорного процесу з урегулювання воєного
конфлікту на Сході України. Зазначено, що найближчим часом склад
переговорної групи від України в Мінську може змінитися. Акцентовано
увагу на тому, що представник нашої країни у Тристоронній контактній
групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі екс-президент України
Леонід

Кучма

востаннє

візьме

участь

у

засіданні.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/potriben-symbioz-zusyl
79.

Карпюк Г. ”Модель” в однострої : які можливості

отримали жінки в українській армії? / Геннадій Карпюк // День. — 2018.
— 28-29 верес. (№ 175/176). — С. 4-5. Висвітлено інформацію про несення
військової служби українських жінок у лавах Збройних сил України (ЗСУ).
Порушено тему рівних умов проходження військової служби незалежно
від статі. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/model-v-odnostroyi
80.

Карпюк Г. Какая украинка не мечтает стать генералом? /

Геннадий Карпюк // 2000: Еженедельник. — 2018. — 28 сент. – 4 окт.
(№ 39). — С. В4, В5. Йдеться про гендерну рівність у Збройних силах
України, можливість жінок нести службу у військових формуваннях

нарівні

з

чоловіками.

Текст:

https://www.2000.ua/v-

nomere/derzhava/ekspertiza/kakaja-ukrainka-ne-mechtaet-stat-generalom.htm
81.

Карпюк Г. Рятувальний спецназ : в Україні створюють

експериментальний підрозділ із медичної евакуації / Геннадій Карпюк //
Україна молода. — 2018. — 2 жовт. (№ 106). — С. 6. Зазначено, що
українське військо створює не лише нові бойові підрозділи, здатні
воювати на суші, в морі й навіть у повітрі. Наступного року наші Збройні
сили матимуть і власний загін спецпризначення медичного спрямування.
Йдеться про переформатування всієї системи медичної евакуації у війську
під сучасні стандарти НАТО та потреби, які постійно виникають на
передовій. Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3366/188/126866/
82.

Катриченко Т. До встречи в Гааге. Как Украине привлечь

к ответственности Владимира Путина и его команду / Татьяна
Катриченко // Фокус. — 2018. — № 39 (28 сент.). — С. 20-21. Висвітлено
позицію та дії української держави, спрямовані на покарання винуватців
злочинів, що відбуваються на окупованих територіях Донбасу. Подано
історію питання та особливості подання позовів до Міжнародного
кримінального суду (МКС) у Гаазі. Розглянуто ймовірні причини зволікання
української влади у вирішенні проблеми. Проте зазначено, що Верховна
Рада відправила до МКС два спеціальних звернення, а Генеральна
Прокуратура України передала до суду свідоцтва про позасудові страти,
тортури та викрадення людей на Донбасі. Наголошено, що всебічне
співробітництво України з МКС у Гаазі – поки єдина можливість
домогтися правосуддя для українців, які постраждали від агресії
Російської Федерації. Текст: https://focus.ua/politics/407972-do-vstrechi-vgaage.html
83.

”Козацька воля-2018”: одні з наймасштабніших навчань за

всю історію Збройних сил // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). —
С. 1, 4. Йдеться про наймасштабніші стратегічно-штабні навчання з
органами військового управління Збройних сил України (ЗСУ) та іншими

складовими сил оборони України ”Козацька воля-2018”, що відбулись з 25
до 29 вересня у Збройних силах України під керівництвом начальника
Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка.
Зазначено,

що

навчання

дозволили

протестувати

відповідність

J-структур реаліям сьогодення та підвищити спроможності органів
військового управління ЗСУ керувати угрупованнями військ та резервами у
ході оборонної та контрнаступальної операцій з одночасним веденням
стабілізаційних дій та організацією територіальної оборони держави.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
84.

Короленко Б. ”Україні важливо не повторити помилку

Османської імперії” : під час анексії Криму 2014 року Москва діяла за
схемами Російської імперії, яка насильно приєднала до себе півострів
1783-го, – каже історик Богдан Короленко / Богдан Короленко // Країна.
— 2018. — № 37 (27 верес.). — С. 26-28. Інтерв’ю з істориком,
начальником відділу аналізу регіональних особливостей та політики
національних меншин Українського інституту національної пам’яті
Богданом

Короленком,

в

якому

він

окреслив

історичні

витоки

геополітичних інтересів Російської імперії в Криму та вказав, чим зараз
Крим стратегічно важливий для Російської Федерації, а також
охарактеризував ідеологічне підгрунтя анексії Криму 2014 року, причину
репресій на півострові проти кримських татар – відмову Меджліса
кримськотатарського народу співпрацювати з російськими окупантами.
Текст:

https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_ukrayini-vazhlivo-ne-

povtoriti-pomilku-osmanskoyi-imperiyi/860781
85.

Країни нашого регіону мають величезний потенціал для

співпраці / Прес-служба апарату Верхов. Ради України // Голос України.
— 2018. — 5 жовт. (№ 188). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про
зустріч Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія Парубія з
міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова
Тудором Уляновскі. Андрій Парубій зазначив, що всі країни регіону мають

величезний потенціал для співпраці, зокрема в умовах однакових
агресивних викликів з боку Російської Федерації (РФ). Акцентовано увагу
на надзвичайно важливому рішенні щодо створення Міжпарламентської
асамблеї Україна – Молдова – Грузія. В ході зустрічі особливу увагу
приділено питанням інформаційної безпеки в умовах російської агресії.
Обговорено також перспективу створення регіонального стратегічного
центру для протидії російській гібридній агресії, що є надзвичайно
важливим для всіх країн регіону. Голова ВР України звернувся до Тудора
Уляновскі з проханням сприяти ухваленню парламентом Молдови рішення
про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/308385
86.

Кралюк П. Українська культура і російська окупація.

Знову надія на добровольців / Петро Кралюк // Шлях перемоги. — 2018.
— 26 верес. (№ 39). — С. 1. Йдеться про проблему вироблення в Україні
адекватної культурної політики з урахуванням чинника російської агресії.
Наголошено на ролі культурних інституцій в справі протидії російському
культурному

імперіалізму.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwim4LeTszdAhVBmIsKHSqADnkQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.radi
osvoboda.org%2Fa%2F29504233.html&usg=AOvVaw1tj7T7H2zMQMvz5hq
WctNA
87.

Крамарчук О. Світ не має потурати країні-агресору з

правом вето в ООН : Петро Порошенко закликав міжнародну
спільноту вийти зі ”зручного оціпеніння” і дати гідну відсіч Кремлю /
Оксана Крамарчук // Уряд. кур’єр. — 2018. — 28 верес. (№ 182). — С. 2.
Подано тези виступу Президента України Петра Порошенка на 73-й
Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН), під час якої він
закликав міжнародну спільноту та ООН не мовчати та відповідати на
акти агресії з боку Росії. Проінформовано про реальну ситуацію в

окупованому Росією Криму, де кримські татари й етнічні українці
піддаються репресіям і дискримінації. Петро Порошенко закликав країничлени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав
людини в тимчасово окупованому Криму шляхом ухвалення відповідної
резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Акцентовано увагу на необхідності
звільнення політичних в’язнів, яких незаконно утримують в Російській
Федерації (РФ) та на тимчасово непідконтрольній Україні території
Донбасу. Президент України охарактризував ситуацію в Азовському морі
та закликав припинити незаконні дії, зокрема систематичні порушення
свободи міжнародної навігації через Керченську протоку як для
українських, так і для іноземних суден через незаконне будівництво
Керченського мосту. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svit-ne-mayepoturati-krayini-agresoru-z-pravom-ve/

