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Досвід ведення гібридних конфліктів
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
1.
Бокоч В. М. Релігія в гібридній війні на Сході України / В.
М. Бокоч // Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політех. ін-т”.
Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – № 1/2 (33/34).
– С. 27-31. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16898-1/2(33/34)
Досліджено релігійну ситуацію на окупованих територіях Донбасу.
Показано, 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 захоплених територій на Сході
України.
2.

Гаврилів І. Україна–Росія: протиборство европейської та

евразійської цивілізацій / Ігор Гаврилів. — Львів : Левада, 2018. — 111 с.
— Шифр зберігання в Бібліотеці : А790063. Розкрито багатовіковий
цивілізаційний конфлікт, який увійшов у свою заключну фазу на початку
XXI століття внаслідок розгортання збройного російсько-українського
протистояння. Показано формування українського та російського народів
на суміжному пограниччі, які протистояли один одному історично та
ментально в контексті загальноєвропейських та світових глобальних
процесів. Визначено роль та місце української військово-політичної та
культурно-мистецької еліти у формуванні і функціонуванні Російської
імперії XVIII–XX століть. Розкрито причини та наслідки розпаду СРСР,
зроблено спробу проаналізувати через призму боротьби та історичної
тяглості українсько-російського цивілізаційного конфлікту розвиток подій
в Європі і світі в майбутньому.
3.

Федотова Ю. В. Збройні конфлікти: енумерація та

взаємозв’язок з економікою / Ю. В. Федотова // Причорномор. екон.
студії. – 2018. – Вип. 29, ч. 2. — С. 54-57. Визначено поняття «війна» та
наведено її кількісні ознаки, а також чинники формування суспільного
образу війни. Розглянуто форми сучасних конфліктів, які мають назву
”DIME-конфлікти» і відбуваються у таких двох формах, як гібридні та
мережево-центричні. Розглянуто сутність поняття «гібридна війна» й
охарактеризовано її як такий вид збройного конфлікту, що поєднує
традиційні військові дії, малу війну та кібервійну. Визначено способи
активного проведення економічної боротьби, серед яких: економічна
розвідка; боротьба за ринки стратегічного призначення; протистояння у
сфері військово-економічної підготовки; підрив економічного потенціалу
суперника та захист власної економічної бази та інфраструктури.
Виявлено, що для кризового часу найбільш ефективним видом є

мобілізаційна

стратегія

розвитку.

Текст:

http://bses.in.ua/journals/2018/29_2_2018/13.pdf
Статті з періодичних видань
4.
Внесення змін до Конституції гарантує незворотність
євроатлантичного курсу / Прес-служба апарату Верхов. Ради України //
Голос України. — 2018. — 18 жовт. (№ 196). — Електрон. ресурс. Надано
інформацію про зустріч Голови Верховної Ради України (ВР України)
Андрія Парубія з президентом Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО)
Расою Юкнявічєнє. Андрій Парубій зазначив, що співробітництво з НАТО
– один із пріоритетних напрямків зовнішньої політики України.
Наголошено,

що

Україна

продовжує

роботу

над

адаптацією

законодавства і Збройних Сил України до стандартів НАТО. Зокрема, в
червні 2018 р. ухвалено Закон ”Про національну безпеку” як рамковий, що
визначає реформу усього сектору безпеки. Окрему увагу Голова ВР
України приділив інформаційній та кібербезпеці. Він наголосив, що
передбачає ”масовий вплив” на перебіг виборів в Україні з боку Росії, адже
”мета Путіна – мати вплив на всю територію Україну, а не лише
Луганську та Донецьку області, і на наступних виборах повернути лояльну
до нього владу в Україні”. Андрій Парубій зауважив, що ”російські ЗМІ –
це не мас-медіа, а прямий спосіб атаки та інформаційної агресії, якій
необхідна протидія”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/308872
5.

Галаджий Е. Ющенко вместо Кучмы – что изменится в

Минских переговорах / Елена Галаджий // КП в Украине. — 2018. —
10 окт. (№ 148). — С. 6. Подано інформацію про те, що в черговому раунді
переговорів Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання
ситуації на Донбасі, запланованих у Мінську на 16 жовтня цього року,
акцентовали увагу на тому, що новим представником від України може
стати екс-президент України Віктор Ющенко, який замінить Леоніда
Кучму.

6.

Горбунов Д. ”Офшорна зона” неподалік від станції

Луганської / Дмитро Горбунов // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41).
— С. 4. Висвітлено ситуацію у зоні проведення операції Об’єднаних сил на
одному з опорних пунктів на лінії розмежування, що проходить річкою
Сіверський Донець на Луганщині. Йдеться про бойові будні українських
захисників, які ”добре втримують свою територію й адекватно реагуть
на ворожі провокації”. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-102018%29.pdf
7.

Горбунов Д. ”Полігон для диверсантів” / Дмитро Горбунов //

Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 4. Висвітлено ситуацію у
зоні проведення операції Об’єднаних сил на лінії розмежування, Йдеться
про бойові будні українських захисників на так званому ”полігоні для
диверсантів” неподалік від селища Старий Айдар на берегах річки
Сіверський Донець, що на Луганщині. Текст: https://milnavigator.tv/poligondlya-dyversantiv/
8.

Гришко Р. Четверо бійців загинули на фронті / Руслан

Гришко // Газета по-українськи. — 2018. — 12 жовт. (№ 78). — С. 5.
Подано інформацію про те, що четверо українських військових загинули на
Донбасі 10 жовтня цього року. Це Сергій Дронов та Роман Магас, які
підірвалися на мінно-вибуховому пристрої, смертельне поранення отримав
Юрій Фешко. Особу четвертого загиблого на ранок 11 жовтня
встановити не вдалося.
9.

Двораковська У. Олег Ляшко в ПАРЄ: ”Принципи

важливіші за гроші!” / Уляна Двораковська // Голос України. — 2018. —
12 жовт. (№ 193). — Електрон. ресурс. Подано тези виступу народного
депутата України, лідера Радикальної партїі (РПЛ) Олега Ляшка на сесії
Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі. Народний
депутат закликав європейців не повторювати помилок минулого та не
розмінювати принципи на гроші. У виступі проведено історичні паралелі
між сьогоднішніми подіями і початком 1930-х років, коли Європа не

змогла зупинити Гітлера. Олег Ляшко підкреслив, що повернення
російської делегації до Асамблеї – це крах Європи, тому застеріг від
такого необачного кроку та висловив впевненість, що делегати ПАРЄ не
проголосують

за

рішення

на

користь

Росії.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/308684
10.

Дикинсон П. Украина и Россия. Геополитический развод

века / Питер Дикинсон // Новое время страны. — 2018. — № 35 (27 сент.).
— С. 8. У статті наукового співробітника Atlantic Council, видавця
журналів Business Ukraine і Lviv Today обгрунтовано перехід мільйонів
українців, цілих громад до Київського патріархату та відвернення від
Російської православної церкви з початком бойових дій на Донбасі.
Очікують,

що

впродовж

наступних

кількох

місяців

Константинопольський патріарх подарує Україні повну православну
незалежність від Росії. Це б вразило історичні претензії Росії до України,
забравши в Москви владу над місцевими православними, а заразом це
значно посилило в країні відчуття національної ідентичності. Текст:
https://nv.ua/opinion/dikinson/ukraina-i-rossija-heopoliticheskij-razvod-veka2495264.html
11.

Жмурко С. Він мріяв стати льотчиком – винищувачем, а

винищує ворожу нечість на землі / Сергій Жмурко // Нар. армія. — 2018.
— 11 жовт. (№ 41). — С. 7. Подано розповідь про непростий військовий
шлях заступника командира мотопіхотного батальйону – льотчика,
десантника, піхотинця – майора Сергія Павловича Г., який, разом із
бійцями

тримає

оборону

неподалік

Донецька.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
12.

Жмурко С. Оборонці Пісків / Сергій Жмурко // Нар. армія. —

2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 5. Висвітлено ситуацію у зоні проведення
операції Об’єднаних сил у селищі Піски Донецької області, яке
утримується українськими бійцями. Подано розповіді захисників про

особливості

бойових

дій

на

окремих

напрямах.

Текст:

https://milnavigator.tv/oborontsi-piskiv/
13.

Кащенко Д. ”Перед выездом в Донецкий аэропорт нас

накрыл минометный обстрел. Почувствовав, что осколок пробил
голову, я спросил у побратима: ”Кажется, из меня мозги лезут?” /
Дмитрий Кащенко ; беседу вела Вера Жичко // Факты и комментарии. —
2018. — 11 – 17 окт. (№ 40). — С. 7. Подано інтерв’ю заступника
командира 17-ої танкової бригади Дмитра Кащенка, який, чотири роки
тому, у День захисника України, був важко поранений під Пісками.
Д. Кащенко розповів про те, як влітку 2014 року його батальйон брав
участь у бойових операціях, пов’язаних із захистом Донецького аеропорту,
про бойові будні, важкі поранення та героїзм своїх побратимів. Зазначено,
що за бойові операції у Пісках полковника Д. Кащенка нагороджено
орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.
14.

Кіндсфатер О. ”Сподіваюся, мій досвід допоможе хлопцям

повернутися додому живими та здоровими” / Олександр Кіндсфатер //
Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 8. Йдеться про українського
бійця Юрія – старшину однієї з механізованих бригад, які тримають
оборону у зоні операції Об’єднаних сил. Юрій отримав своє перше
поранення під час революції Гідності на Майдані у Києві, а з початком
Антитерористичної операції – вирушив добровольцем на Схід у складі
батальйону ”Азов”. Згодом уклав контракт зі Збройними силами України.
За чотири роки бойових дій у гарячих точках війни отримав важкі
поранення,

але

зараз

знову

в

строю.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
15.

Кулеба Д. Абиссинский синдром : в январе 2019-го Москва

планировала триумфально вернуться в ПАСЕ. Казалось, ассамблея
вот-вот склонится перед Россией. Но план не сработал / Дмитрий
Кулеба // Новое время страны. — 2018. — № 37 (11 окт.). — С. 7. У
статті Постійного представника України при Раді Європи висвітлено, як

Захід у 2014–2015 роках зміг рішуче відповісти на агресію Росії проти
України і системи міжнародного порядку: з’явилися заяви, санкції,
рішення

і

реальна

підтримка

України.

Текст:

https://nv.ua/opinion/kuleba/abissinskij-sindrom-2500121.html
16.

Кулеба Д. Розгублена багатосторонність : Рада Європи як

поле битви за майбутнє міжнародних організацій / Дмитро Кулеба //
Дзеркало тижня. — 2018. — 13-19 жовт. (№ 38). — С. 1, 4. В статті
постійного представника України в Раді Європи (РЄ) Дмитра Кулеби
йдеться про відмову Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)
ухвалювати резолюцію, що мала створити умови для повернення Росії до
цього міжнародного органу. Зазначено, що делегація РФ не бере участі в
роботі ПАРЄ з 2014 р., коли щодо неї застосували санкції за агресію
проти України. Проаналізовано роль міжнародних організацій (ПАРЄ, РЄ
та інших) в умовах загострення напруженості в світі в зв’язку з
агресивною політикою Росії та її спробами використати міжнародні
інституції в своїх цілях. Текст: https://dt.ua/international/rozgublenabagatostoronnist-290918_.html
17.

Маронкова Б. Директор Центру інформації та документації

НАТО в Україні Барбора Маронкова: ”Ми багато навчилися в
України у боротьбі з російськими міфами” / Барбора Маронкова ; бесіду
вів Дмитро Шкурко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 17 жовт. (№ 194). — С. 1, 3.
Подано

матеріали

бесіди

з

директором

Центру інформації

та

документації НАТО в Україні Барборою Маронковою про проблеми
протидії російській пропаганді. В інтерв’ю зазначено, що пропаганда є
дуже небезпечною складовою ширшої гібридної зброї та тактики, які
використовуються з метою підірвати віру в демократичні принципи, за
якими живуть усі країни-члени НАТО. Наголошено, що за останні чотири
роки значно підвищився рівень обізнаності щодо дезінформації і
пропаганди, які надходять з боку Росії. Висловлено думку, що відповідь
пропагандою на пропаганду не є дієвим методом, ключем до перемоги в

інформаційній війні є опора на факти та правду. Окреслено низку
проектів, спрямованих на спростування правдивими фактами російської
дезінформації: на веб-сайті НАТО створено окрему сторінку під назвою
”Під запис” (”Setting the records straight”), де зібрані різні російські міфи
щодо НАТО та наведено факти, які їх спростовують; в Україні було
організовано виставку на тему відносин із НАТО, один із розділів якої
присвячений неправдивій інформації щодо Альянсу, яку розповсюджує
Росія; діє ефективна система моніторингу публікацій про НАТО в
світовій пресі тощо. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/direktor-centruinformaciyi-ta-dokumentaciyi-nato-/
18.

Петерсен

Ф.

Філліп

Петерсен:

”Ми

повірили,

що

ідеологічне протистояння припинилося. Насправді воно просто
змінилося” / Філліп Петерсен ; спілкувався Юрій Лапаєв // Укр. тиждень.
— 2018. — № 38 (21-29 верес.). — С. 40-43. Наведено інтерв’ю з
президентом Центру вивчення війни нового покоління, американським
аналітиком Філліпом Петерсеном, в якому обговорено ситуацію на
Чорному морі, а також історичні та сучасні аспекти протистояння між
США

та

Росією,

визначення

”гібридної

війни.

Текст:

http://tyzhden.ua/World/219974
19.

Петро Порошенко відзначив активну позицію і єдність

української делегації в ПАРЄ в протидії повернення делегації РФ без
виконання резолюцій / Прес-служба апарату Верхов. Ради України //
Голос України. — 2018. — 19 жовт. (№ 197). — Електрон. ресурс. Надано
інформацію про зустріч Президента України Петра Порошенка із
членами Постійної делегації Верховної Ради України (ВР України) в
Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Петро Порошенко
відзначив роботу представників української делегації в ПАРЄ під час
засідання четвертої частини сесії ПАРЄ у Страсбурзі та подякував за
спільну позицію парламентаріїв щодо неможливості повернення делегації
Російської Федерації (РФ) до роботи в Асамблеї без виконання нею

резолюцій ПАРЄ. Президент України зазначив, що ”крок за кроком ми
відновлюємо справедливість, яка дасть змогу нам повернути Донбас в
Україну і Україну на Донбас, повернути Крим в Україну і Україну в Крим”.
За результатами зустрічі із Президентом України Перший заступник
Голови

Верховної

Ради

України

(ВР

України)

Ірина

Геращенко

поінформувала, що члени делегації в ПАРЄ відзначили важливість і надалі
тримати в центрі уваги всі міжнародні майданчики, зокрема і в ПАРЄ,
проблему окупованого Криму та Донбасу, ситуацію із порушенням прав
людини на окупованих територіях України, питання звільнення заручників
та політв’язнів Кремля. Текст: http://www.golos.com.ua/article/308915
20.

Петров И. ”Наемники в Донецке говорили мне, что ими

командуют кадровые офицеры российской армии” / Иван Петров //
Факты и комментарии. — 2018. — 11–17 окт. (№ 40). — С. 8. Подано
інтерв’ю колишнього військовослужбовця Збройних сил Росії, який
розповів про своє відрядження на Донбас у 2017 році. Йдеться, зокрема,
про російських військових строкової та контрактної служби, які беруть
участь у збройному конфлікті на Донбасі. Подано оцінку політичної
ситуації у самопроголошеній ”ДНР”; акцентовано увагу на російській
пропаганді, методах впливу на населення окупованих територій та
”русской

весне”.

Текст:

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

kommentarii/20181011/
21.

Поліщук О. ”Революція гідності виявила негідників і

героїв. Цей процес триває” / Олександр Поліщук ; інтерв’ю провели
Ангеліна Кованда, Катерина Лук’яшко // Країна. — 2018. — № 36 (20
верес.). — С. 16-20. Наведено інтерв’ю з військовим дипломатом
Олександром

Поліщуком

з

приводу

того,

що

необхідно

Україні

запропонувати Альянсу для того, щоб вступити в НАТО: готовність
Києва надавати свій повітряний простір, аеродроми з обладнанням,
транспортні магістралі, зробити каталог об’єктів, які можуть
використовувати сили НАТО при розгортанн. На думку О. Поліщука, тоді

нас

сприймали

б

як

серйозного

партнера.

Текст:

https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_revolyuciya-gidnosti-viyavilanegidnikiv-i-geroyiv-cej-proces-trivaye/859756
22.

Рижков В. Рідна кров / Вадим Рижков // День. — 2018. —

11 жовт. (№ 184). — С. 2. Йдеться про донорську акцію ”Подаруй життя
герою”, яка відбулася у Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. І.
Мечникова. Зазначено, що останніми роками в лікарні відбулося майже
два десятки подібних благодійних акцій. На Сході України тривають
бойові дії. За чотири роки понад 2,5 тисячі вояків з важкими
вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями було врятовано в лікарні
ім. І. Мечникова. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/ridna-krov
Міжнародне гуманітарне право
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
23.
Артеменко Д. С. Проблеми розмежування диверсії і
тероризму / Д. С. Артеменко // Молодий вчений. – 2018. – № 5, ч. 2. —
С. 229-231. Виокремлено важливі юридичні ознаки складу злочинів, за
якими можна провести розмежування диверсії і терористичного акту для
усунення

помилок

при

кваліфікації

діяння

як

злочину.

Текст:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/56.pdf
24.

Герасименко

Н.

Особливий

погляд

(огляд

романів

українських письменниць про події Революції Гідності та війну на
Сході України) / Ніна Герасименко // Слово і час. – 2018. – № 7. — С. 2435. Розглянуто романи сучасних українських письменниць (М. Матіос, І.
Роздобудько, Г. Вдовиченко, О. Захарченко, Л. Орляк, Г. Кирпи), присвячені
подіям на Майдані 2013–2014 років та російсько-української війни на
Донбасі 2014–2015 рр. Висвітлено літературно-критичний дискурс
навколо текстів романів.
25.

Глуздань

застосування

О.

П. Методика

підрозділів

швидкого

оцінювання
реагування

ефективності
державної

прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях
військ (сил) / О. П. Глуздань // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. Сил. —
Харків, 2018. — Вип. 2 (56).— С. 213-221. — Шифр зберігання в
Бібліотеці

:

Бп15255-2(56).

Розроблено

методику

оцінювання

ефективності застосування підрозділів швидкого реагування Державної
прикордонної служби України (ДПСУ) під час участі у стабілізаційних
діях військ (сил), в основу якої покладено графоаналітичну модель
оцінювання

сукупного

потенціалу.

Методика

дає

змогу

оцінити

потенціальну ефективність підрозділів швидкого реагування ДПСУ під час
участі у стабілізаційних діях військ (сил), наочно побачити існуючі
проблемні питання та обґрунтувати напрями їх усунення. Текст:
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18735
26.

Гуржій Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни /

Тарас Гуржій // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 4.
— С. 16-26. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку
національного інформаційного права. На прикладі сучасної України
визначено коло інформаційних загроз гібридної війни, проаналізовано їх
вплив на сферу національної безпеки, окреслено напрями нейтралізації,
зокрема – засобами інформаційного права. Підсумовано, що концепція
розвитку національного інформаційного права в умовах гібридної війни має
ґрунтуватися на ідеях балансу між інтересами національної безпеки та
ідеями

верховенства

права.

Текст:

http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/04(99)/04.pdf
27.

Зварич А. О. Досвід протидії України негативному

інформаційно-психологічному впливу Російської Федерації / А. О.
Зварич // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. Сил. — Харків, 2018. — Вип. 2
(56).— С. 8-14. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15255-2(56).
Розглянуто основні способи інформаційно-психологічної боротьби, які
використовує Російська Федерація (РФ) проти України, та систему
негативного інформаційно-психологічного впливу на Україну з боку РФ.

Досліджено

досвід

протидії

України

негативному

інформаційно-

психологічного впливу РФ, а саме: об’єкти ураження, на які РФ
зосередила основну увагу в ході інформаційно-психологічної боротьби
проти України; основні причини нездатності України дати адекватну
відповідь на дії агресора; основні способи, які використовує РФ в
інформаційно-психологічній боротьбі проти України; основні елементи
системи, що створена РФ для здійснення негативного інформаційнопсихологічного впливу на Україну; категорії реципієнтів, на які спрямована
російська

пропаганда;

основні

наслідки

здійснення

негативного

інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців Збройних Сил
України (ЗСУ). На основі досвіду проведення операції Об’єднаних сил
(антитерористичної
недостатньої

операції

ефективності

(АТО))
протидії

визначено:

основні

негативному

причини

інформаційно-

психологічному впливу на особовий склад ЗСУ; основні заходи, спрямовані
на поліпшення морально-психологічного стану особового складу, для
протидії

негативному

інформаційно-психологічного

впливу.

Проаналізовано позитивний і негативний досвід організації протидії
негативному інформаційно-психологічного впливу противника на основі
досвіду проведення операції Об’єднаних сил (АТО). Визначено основні
заходи захисту військ (сил) від негативного інформаційно-психологічного
впливу. Зазначено, що за сучасних умов інформаційно-психологічні операції
все більш стають вирішальним чинником збройної боротьби. Текст:
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18707/ukr
28.

Лепявко С. А. Співробітництво у військовій сфері, як

приклад практичної взаємодії на рівні «Україна – НАТО» в площині
реальних військових загроз / С. А. Лепявко, А. О. Магомедов // Молодий
вчений. – 2018. – № 6. — С. 60-63. Розглянуто започаткування
співробітництва української держави з Північноатлантичним Альянсом у
військовій сфері. Досліджено головні програмні документи, що слугують
нормативною базою двосторонньої співпраці. Опрацьовано пріоритетні

напрями та практичні відгалуження за сферами реагування на зовнішні
загрози. Досліджено джерельну базу питання військової взаємодії України
та

НАТО.

Показано

історичні

закономірності

періодичності

і

трансформації військових конфліктів з точки зору причин їх виникнення
та

кінцевої

мети

збройного

протистояння.

Текст:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/6/14.pdf
Люлько С. Державне бюро військової юстиції: передумови

29.

створення / Сергій Люлько // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 8. — С. 5357. Зазначено, що питання розмежування компетенції правоохоронних
органів є одним із найбільш дискусійних, однак те, що у зв’язку з
проведенням в Україні зокрема правової реформи ці функції необхідно
змінювати, сьогодні майже ні в кого не викликає сумніву. Забезпечення
цілеспрямованої державної політики щодо реформування з метою
відновлення

державного

суверенітету

України,

забезпечення

конституційних прав і свобод людини і громадянина, зміцнення демократії
в Україні, гарантування гідного рівня життя, розбудови соціальної,
правової

держави,

реалізації

євроатлантичного

вибору

потребує

удосконалення системи та принципів роботи правоохоронних органів з
огляду на зміни у сфері безпеки, що відбулися в Європі та Україні
протягом останніх років.
30.

Пилипенко Я. С. Демаркація понять ”воєнний конфлікт”,

”збройний конфлікт” та ”війна” / Я. С. Пилипенко // Вісн. Нац. техн.
ун-ту України ”Київ. політех. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб.
нак. пр. – Київ, 2017. – № 1/2 (33/34). - С. 143-146. - 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”. Встановлено
зв’язок між поняттями ”воєнний конфлікт”, ”збройний конфлікт” та
”війна” за допомогою категорій загального, особливого та одиничного.

31.

Чеканов В. Ю. Суб’єктивне розташування війн та

революцій в історичному просторі і часі / В. Ю. Чеканов // Вчені зап.
Тавр. нац. ун-ту імені В. І. Вернадського. Серія : Іст. науки. – 2018. – Т. 29
(68), № 2. — С. 74-78. Запроваджено нові підходи до розгляду історичного
простору

і

часу.

Текст:

http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/16.pdf
32.

Черниш В. Інформаційний вимір гібридної війни / В.

Черниш, П. Махедеван // Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політех.
ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. нак. пр. – Київ, 2017. –
№ 1/2 (33/34). - С. 9-21. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп168981/2(33/34)

Проведено межу між поняттями ”пропаганда”, що

розглядається як стратегічне використання засобів масової інформації
(ЗМІ)з метою впливу на політичні переконання іноземних аудиторів, та
”інформаційні операції”, які стосуються тактичної ЗМІ як інструменту
дезінформації. Зауважено про те, що Україні варто підготуватися до
тривалої

інформаційної

кампанії,

сконцентрованої

на

внутрішній

розбудові нації та реалізації більш інклюзивної політики.
33.

Шапочка С. В. Міжнародні стандарти з кібербезпеки та

досвід боротьби з кіберзлочинністю і кібершахрайством / С. В.
Шапочка // Наука і правоохорона. – 2018. – № 3. — С. 177-184.
Запропоновано

заходи

запобігання

злочинам,

що

вчиняються

з

використвнням комп’ютерних мереж взагалі та кібершахрайства
зокрема.
34.

Шкарпицька

В. К.

Адміністративна

відповідальність

військовослужбовців в Україні / В. К. Шкарпицька // Молодий вчений. –
2018. – № 6. — С. 31-34. Досліджено проблемні питання притягнення до
адміністративної
Проаналізовано
альтернативного

відповідальності
думку

військовослужбовців

військовослужбовців

адміністративного

щодо

стягнення.

в

Україні.

встановлення

З’ясовано

мету

запровадження в України альтернативного адміністративного стягнення
серед військовослужбовців, досліджено проблеми чинного законодавства у
вказаній

сфері.

військовослужбовців

Встановлено
до

особливості

адміністративної

притягнення

відповідальності.

Текст:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/6/8.pdf
35.

Яновська О. В. Інституалізація волонтерського руху в

Україні: безпековий вимір / О. В. Яновська // Вісн. Нац. техн. ун-ту
України ”Київ. політех. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр.
– Київ, 2017. - № 1/2 (33/34). - С. 80-83. - Шифр зберігання в Бібліотеці:
Бп16898-1/2(33/34) Розглянуто тенденції розвитку волонтерського руху в
Україні, проблемні аспекти його інституалізації в умовах сучасних
безпекових викликів. Визначено та охарактеризовано основні напрямки
волонтерської діяльності та її вплив на забезпечення обороноздатності
держави.
Статті з періодичних видань
36.
Армагеддон в Ичне: ”Грады” и столбы огня / Илья Требор,
Алексей Павлюк, Ирина Ковальчук, Таисия Ерохина // Сегодня. — 2018.
— 10 окт. (№ 184). — С. 2, 3. Висвітлено інформацію про вибухи на
воєнному складі під містом Ічня Чернігівської області. Акцентовано на
причинах, через які виникла ця ситуація.
37.

Бакай В. З участю багатонаціонального інженерного

батальйону ”Тиса” пройшло міжнародне навчання ”Світла лавина2018” / Вадим Бакай // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 3.
Навдено інформацію про військові навчання «Світла Лавина–2018», які
відбулись у Львівській області у Міжнародному центрі національної
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Зазначено, що у навчаннях взяв участь підрозділ багатонаціонального
інженерного батальйону «Тиса». Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573%2811-10-2018%29.pdf

Бердинских К. Бросок на восток : Первый вице-спикер

38.

Ирина Геращенко в ходе поездки на Донбасс вспомнила о том, как во
время минских переговоров сепаратисты ”отжали” у нее телефон, и
призналась, что специально ездит на контрольно-пропускные пункты,
чтобы общаться с людьми с той стороны / Кристина Бердинских //
Новое время страны. — 2018. — № 36 (4 окт.). — С. 22-25. Подано
репортаж журналу ”Новий час країни” про поїздку з Першого Заступника
Голови Верховної Ради України Ірини Геращенко у відрядження на Донбас
(Київ – Новолуганське – Авдіївка – Київ). Висвітлено теми зустрічей
Першого віце-спікера з військовими, відвідання прифронтової Авдіївки. З
уповноваженим з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і
Луганській областях Іриною Геращенко обговорено тему обміну полонених
українців. Текст: https://magazine.nv.ua/journal/3264-journal-no-36/brosok-navostok.html
39.

Бова А. Склад боєприпасів підірвали в чотирьох місцях /

Анна Бова, Таміла Михеєва // Газета по-українськи. — 2018. — 12 жовт.
(№ 78). — С. 1, 4. Висвітлено інформацію про те, що 9 жовтня цього року
на шостому арсеналі Міністерства оборони України вибухнув склад
боєприпасів. Він розташований неподалік селища Дружба Ічнянського
району Чернігівської області. Розглянуто версії, через які сталися вибухи
на складі, де зберігалися дефіцитні снаряди, які не виробляють в Україні,
40.
більше

В’євйорка М. Мішель В’євйорка: ”У сучасному світі
можливостей

уникнути

або

відмовитися

від

воєнного

конфлікту, громадянської війни чи політичного насильства” / Мішель
В’євйорка ; спілкувалася Ганна Трегуб // Укр. тиждень. — 2018. — № 38
(21-29 верес.). — С. 24-25. Наведено інтерв’ю з провідним французьким
соціологом, керівником Центру соціологічного аналізу та соціологічних
інтервенцій (CADIS) при Вищій школі соціальних наук (EHESS) Мішелем
В’євйоркою, в якому він поділився міркуваннями про природу і якість
насильства в наш час, роль медіа та інтернету в трансформації цього

явища та доступні сучасному суспільству його запобіжники. Текст:
http://tyzhden.ua/Society/219970
Визначать правовий статус комбатантів // Голос України. —

41.

2018. — 13 жовт. (№ 194). — Електрон. ресурс. Йдеться про
зареєстрований у Верховній Раді України (ВР України) законопроект
”Про комбатантів України”, авторами якого є народні депутати України
Олександра Третьяков, Гліб Загорій, Михайло Гаврилюк, Юрій-Богдан
Шухевич

та

Євген

Рибчинський.

В

законопроекті

пропонується

імплементувати в національне законодавство норми міжнародного права
в

частині

визначення

комбатантів

як

повноправних

захисників

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. У
законопроекті передбачено законодавчо закріпити визначення понять
”комбатанти”, ”некомбатанти”, ”добровольчі формування комбатантів
України”

та

визначити

їх

правовий

статус.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/308738
42.

Виноградов А. Путин сегодня – это Лукашенко завтра : как

и когда Россия начнет прирастать Беларусью / Александр Виноградов //
Фокус. — 2018. — № 40 (5 окт.). — С. 8. Висвітлено особливості
зовнішньої політики Російської Федерації (РФ). Акцентовано увагу на
розвитку російсько-білоруських відносин після розпаду СРСР, взаємодії
Президентів Росії й Білорусі В. Путіна та О. Лукашенка. Наведено
хронологію політичних подій та розглянуто ймовірні перспективи для
Білорусі. Зазначено, що ”агресивна зовнішня політика Кремля справляє
потрібне враження на населення РФ, яке у переважній більшості схвалює
загарбницькі війни Путіна”. Текст: https://focus.ua/opinions/409220/
43.

Вус Р. ”Зброя та безпека – 2018” / Роман Вус, Володимир

Чікалін // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 14.
Проінформовано про XV Міжнародну спеціалізовану виставку ”Зброя та
безпека – 2018”, що відбулась у м. Києві з 9 по 12 жовтня 2018 року. На
виставці були преставлені найкращі розробки вітчизняних і закордонних

зброярів – майже 500 компаній-виробників із 17 країн світу. Зазначено,
що на оборону України працюють до 200 приватних підприємств, а їхня
частка в державному оборонному замовленні становить майже 60
відсотків. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
44.

Гавриш

А.

”Фактически

сегодня

национальный

суверенитет на Одессу не распространяется” / Анатолий Гавриш //
Факты и комментарии. — 2018. — 18 – 24 окт. (№ 41). — С. 4.
Проаналізовано вплив Російської Федерації на великий південний регіон
України – Одеський – і вірогідність повторення там сценарію ”русской
весны”. Зазначено, що після чергового замаху на активіста в Одесі,
місцеві силові структури й київські поліцейські почали масштабне
відпрацювання у місті. Наголошено, що ”в Росії вже на рівні Державної
Думи заявляють, що в Україні потрібно відібрати ”споконвічно російську”
Одесу – і відразу в місті відбуваються напади на проукраїнських діячів”.
Подано коментарі відомих одеситів. Текст: https://fakty.ua/283300-odessavhodit-v-sferu-interesov-rf-ozvuchen-prognoz-po-potere-ukrainoj-vazhnogoregiona
45.

Гнат Ю. Clear Sky – 2018 – новий формат! / Юрій Гнат //

Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 11. Йдеться про
багатонаціональні навчання ”Чисте небо – 2018”, що проходять у
Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ). Зазначено, що до них
ретельно готувалися як на політичному фронті, так і в рамках
міжнародного військового співробітництва, адже в такому форматі
навчання на території України проходять уперше. Участь у навчаннях
беруть більше десяти одиниць винищувальної, транспортної авіації та
БпЛА із трьох штатів Америки – Каліфорнії, Міссурі й Іллінойсу. На
думку військових фахівців, навчання ”Чисте небо – 2018” – один із
практичних кроків Повітряних сил ЗСУ на шляху до наближення війська
до стандартів НАТО. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-102018%29.pdf

Грабовський

46.

С.

Під

приводом

”захисту

істинно

православних” / Сергій Грабовський, Ігор Лосєв // День. — 2018. —
18 жовт. (№ 188). — С. 4, 5. Проаналізовано небезпеку вторгнення
російської армії на територію України в зв’язку з вибухами на воєнних
складах України. Акцентовано увагу на нездатності зберегти те, що
армія вже має, та належним чином покарати тих, хто винен в істотному
зниженні

боєздатності

армії.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pid-pryvodom-zahystu-istynnopravoslavnyh
47.

Доручено забезпечити в повному обсязі фінансування

програми захисту складів зберігання боєприпасів // Нар. армія. — 2018.
— 11 жовт. (№ 41). — С. 2. Подано інформацію стосовно доручення
Президента України Петра Порошенка, наданого міністру оборони
України Степану Полтораку та міністру закордонних справ України
Павлу Клімкіну під час екстреної наради з силовиками щодо завершення
переговорів із Північноатлантичним альянсом з приводу реалізації
спеціального

трастового

фонду,

який

гарантуватиме

безпечну

експлуатацію й ефективну охорону об’єктів зберігання боєприпасів. Таке
рішення прийнято у зв’язку із ситуацією, що склалася через вибухи на
складах боєприпасів поблизу м. Ічня Чернігівської області. Враховуючи
близкість російського кордону, основною версією Служби безпеки України
і

військової

прокуратури

є

диверсія.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
48.

Задверняк Н. Легальний відкуп, примус, лотерея, або як

відбувається призов на військову службу в арміях світу / Наталія
Задверняк // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 22. Наведено
відомості про особливості набору на військову службу у Данії, Туреччині,
Киргизії, Швейцарії, Німеччині, Латвії, Норвегії, Австралії, КНДР та
Австрії. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf

49.

Казанський Д. ”ДНР”: Радикальна заміна : як розуміти

”палацовий переворот” у Донецьку / Денис Казанський // Укр. тиждень.
— 2018. — № 36 (7-13 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/219309
50.

Капсамун І. Вибухають давні проблеми : чи достатньо

урядових зусиль, щоб їх подолати? / Іван Капсамун // День. — 2018. —
10 жовт. (№ 183). — С. 4, 5. Подано інформацію про вибух військових
складів боєприпасів в смт Дружба Чернігівської області на території в/ч
А1479 (6-й арсенал ЗСУ). Зазначено, що територія 6-го арсеналу
становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га. На місці
надзвичайної події одразу була організована робота оперативної групи на
чолі з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком. На Чернігівщину
також прибув Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Проаналізовано
причини

вибухів

на

складах

боєприпасів

в

Україні.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/vybuhayut-davni-problemy
51.

Катриченко

Т.

Паспортное

бесконтролье

/

Татьяна

Катриченко // Фокус. — 2018. — № 40 (5 окт.). — С. 12-15. Розглянуто
ситуацію, пов’язану із отриманням угорських паспортів українцями, що
проживають на Закарпатті. Зазначено, що влада сприймає це ”як
повзучий сепаратизм”, а населення – як можливість безперешкодно
знайти високооплачувану роботу в Європейському Союзі. Акцентовано
увагу на суперечностях у політичних взаємовідносинах України та
Угорщини. Окрім проблеми подвійного громадянства (у зв’язку із
отриманеням українцями угорських паспортів), це питання введення в
угорських школах навчання на українській мові, блокування західним
сусідом європейської та євроатлантичної інтеграції України тощо.
Наголошено, що у світлі подій на Донбасі та в Криму ”все частіше стали

звучати побоювання з приводу можливих сепаратиських настроїв у
Закарпатті”.

Текст:

https://focus.ua/politics/408538-pasportnoe-

beskontrole.html
52.

Коваль В. Про завдання військової юридичної служби,

перемоги у судових війнах та натовські стандарти / Валерій Коваль ;
розмову вела Тетяна Мороз // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). —
С. 10. Подано інтерв’ю з директором Юридичного департаменту
Міністерства оборони України полковником юстиції Валерієм Ковалем, в
якому, зокрема, йшлося про напрями роботи військової юридичної служби;
судові справи, пов’язані із майновими правами оборонного відомства;
гендерну рівність у війську; правову допомогу бійцям на передовій тощо.
Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/10/15/intervyu-direktora-

yuridichnogo-departamentu-ministerstva-oboroni-ukraini-polkovnika-yusticziivaleriya-kovalya/
53.

Козлюк С. Школи та перемир’я : як живуть і працюють

люди на лінії фронту поблизу Донецька / Станіслав Козлюк // Укр.
тиждень. — 2018. — № 37 (14-20 верес.). — С. 30-33. Текст:
http://tyzhden.ua/Society/219633
54.

Копанева Е. ”Половина нашего села разрушена снарядами”

/ Екатерина Копанева, Ирина Ветрова // Факты и комментарии. — 2018. —
11 – 17 окт. (№ 40). — С. 2. Розглянуто ситуацію щодо вибухів та пожежі
на військовому арсеналі, що в Ічнянському районі Чернігівської області.
Подано матеріали екстреної наради з силовиками за участю Президента
України Петра Порошенка. Наведено тези виступу Президента України
на нараді, а також коментарі місцевих жителів. Зазначено, що із зони
надзвичайної ситуації було евакуйовано 12 тисяч осіб. За даними Служби
безпеки України і військової прокуратури основною версією вибуху на
арсеналі є диверсія. Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-ikommentarii/20181011/

55.

Кулеба Д. Абиссинский синдром : в январе 2019-го Москва

планировала триумфально вернуться в ПАСЕ. Казалось, ассамблея
вот-вот склонится перед Россией. Но план не сработал / Дмитрий
Кулеба // Новое время страны. — 2018. — № 37 (11 окт.). — С. 7. У
статті Постійного представника України при Раді Європи висвітлено, як
Захід у 2014–2015 роках зміг рішуче відповісти на агресію Росії проти
України і системи міжнародного порядку: з’явилися заяви, санкції,
рішення

і

реальна

підтримка

України.

Текст:

https://nv.ua/opinion/kuleba/abissinskij-sindrom-2500121.html
56.

Кулиш Я. Действительно ли взрыв в Ичне был диверсией?

/ Ярослав Кулиш // КП в Украине. — 2018. — 10 окт. (№ 148). — С. 5.
Подано інформацію про те, що Міністерство оборони України вважає
вибухи на складах боєприпасів під містом Ічнею Чернігівської області
диверсією, Розглянуто, що насправді могло статися на складах
боєприпасів.
57.

Лиховид І. Підвал тортур / Інна Лиховид // День. — 2018. —

12-13 жовт. (№ 185/186). — С. 22. Йдеться про те, що активісти
громадської організації ”Східноукраїнський центр громадських ініціатив”
записали історії 19 осіб, яких утримували в підвалі Луганської ОДА
впродовж 2014—2015 років. Ці розмови стали підгрунтям аналітичного
звіту

”За

ґратами

будинку

”уряду

ЛНР”.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/pidval-tortur
58.

Мірошниченко

А.

Торгівля

на

крові

/

Антоніна

Мірошниченко // Вечір. вісті. — 2018. — 10 – 16 верес. (№ 32). — С. 6.
Зазначено, що заклики громадських активістів бойкотувати російські
товари розбиваються об стіну аргументів провладних політиків. Указано,
що війна з Росією забрала життя понад 10 тисяч українців, що не
заважає Україні з року в рік збільшувати обсяги торгівлі з агресором.
Державна служба статистики України відзначила, що найбільшим
торговим партнером України, як і раніше, залишається Росія.

59.

Нові можливості // День. — 2018. — 17 жовт. (№ 187). — С. 5.

Подано інформацію про те, що у Вашингтоні відбулося засідання Центру
американо-українських

відносин,

присвячене

розвитку

співпраці

у

військовому та військово-промисловому комплексах між Україною та
США. Акцентовано увагу на тому, що під час обговорень порушувалося
широке коло питань розвитку і взаємодії двох країн у сфері військової і
військово-технічної

співпраці.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/novi-mozhlyvosti
60.

Осенний призыв // Фокус. — 2018. — № 40 (5 окт.). — С. 9.

Висвітлено статистичні дані щодо осіннього призову (інфографіка), який
розпочався в Україні 1 жовтня 2018 року. Йдеться, зокрема, про строк
служби в армії, призовний вік, кількість осіб, які мають бути призвані та
у які роди військ, фінансування призову тощо. Зазначено, що цього разу
призов

триватиме

довше

звичайного

–

3

місяці.

Текст:

https://focus.ua/archive-2018/408632-fokus-40-594.html
61.

Панчишин В. Сучасна казарма для 427 військових моряків

/ Віталій Панчишин // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 3.
Йдеться про завершальний етап введення в експлуатацію казарми
поліпшеного типу для військових моряків, що в Газовому провулку м.
Одеса. Зазначено, що казарма поліпшеного типу повністю відповідає
стандартам НАТО. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-102018%29.pdf
62.

Пасічник Ю. Балух заповів поховати його на березі Дніпра

/ Юлія Пасічник // Газета по-українськи. — 2018. — 12 жовт. (№ 78). —
С. 5. Йдеться про те, що український політв’язень 47-річний Володимир
Балух припинив голодування у слідчому ізоляторі Сімферополя 9 жовтня
цього року. Зазначено, що він не вживав повноцінно їжі 204 дні,
протестуючи проти рішення суду.
63.

Петренко

А.

Миротворческая

операция

на

востоке

Украины под эгидой ООН – абсолютно логичная инициатива :

[интервью с заместителем министра обороны Украины по вопросам
европейской интеграции генерал-лейтенантом Анатолием Петренко /
Анатолий

Петренко

;

разговаривал

Геннадий

Карпюк]

//

2000:

Еженедельник. – 2018. – 14-20 сент. (№ 37). — С. В3. Текст:
https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/mirotvorcheskaja-operacija-navostoke-ukrainy-pod-jegidoj-oon--absoljutno-logichnaja-iniciativa.htm
Поліщук О. ”Революція гідності виявила негідників і

64.

героїв. Цей процес триває” / Олександр Поліщук ; інтерв’ю провели
Ангеліна Кованда, Катерина Лук’яшко // Країна. — 2018. — № 36
(20 верес.). — С. 16-20. Наведено інтерв’ю з військовим дипломатом
Олександром

Поліщуком

з

приводу

того,

що

необхідно

Україні

запропонувати Альянсу для того, щоб вступити в НАТО: готовність
Києва надавати свій повітряний простір, аеродроми з обладнанням,
транспортні магістралі, зробити каталог об’єктів, які можуть
використовувати сили НАТО при розгортанні. На думку О. Поліщука,
тоді

нас

сприймали

б

як

серйозного

партнера.

Текст:

https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_revolyuciya-gidnosti-viyavilanegidnikiv-i-geroyiv-cej-proces-trivaye/859756
65.

Пристайко В. Голова Представництва України в НАТО

Вадим Пристайко: ”Поступ України в НАТО – це не лише підтримка
наших партнерів, передусім прагматичне виконання річних програм”
/ Вадим Пристайко ; бесіду вела Наталія Ткачук // Нар. армія. — 2018. —
11 жовт. (№ 41). — С. 13. Подано матеріали інтерв’ю Вадима Пристайка,
взятому у ”головного комунікатора між Україною та НАТО” під час
саміту Північноатлантичного Альянсу. Йшлося, зокрема, про завдання
України на шляху до НАТО та очікування Альянсу, а також про нещоданє
підписання Президентом України Петром Порошенком Указу ”Про річні
національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО”. Акцентовано
увагу на неучасті міністра оборони України Степана Полторака у
нинішньому саміті у зв’язку із демаршем угорської сторони. Текст:

http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/10/10/golova-predstavnytstvaukrayiny-v-nato-vadym-prystajko-postup-ukrayiny-v-nato-tse-ne-lyshepidtrymka-nashyh-partneriv-a-peredusim-pragmatychne-vykonannya-richnyhprogram/
66.

Прокопенко М. ”Намагатимусь зберегти себе в цьому

оксюмороні” : Володимир Балух припиняє голодування і незабаром має
бути етапований / Марія Прокопенко // День. — 2018. — 10 жовт. (№ 183).
— С. 2. Йдеться про те, що Архієпископ Сімферопольський і Кримський
УПЦ КП Климент, який до 8 жовтня виконував функції громадського
захисника Володимира Балуха, під час прес-конференції у ”Главкомі”
повідомив про припинення голодування в’язня. Зазначено, що станом на
8 жовтня незаконно ув’язнений Російською Федерацією (РФ) Володимир
Балух голодував уже 204-й день. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/denukrayiny/namagatymus-zberegty-sebe-v-comu-oksyumoroni
67.

Розслідування причин вибухів на 6-му арсеналі – на

контролі Президента // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 2.
Подано матеріали екстреної наради з силовиками, скликаної Президентом
України Петром Порошенком у зв’язку із ситуацію, що склалася через
вибухи на складах боєприпасів поблизу м. Ічня Чернігівської області. На
нараді заслухано інформацію міністра оборони України Степана
Полторака.

Наведено

тези

виступу

Президента

України

Петра

Порошенка, який, зокрема, акцентував увагу на розслідуванні надзвичайної
ситуації, а також на заходах із захисту населення зони ураження.
Наголошено, що враховуючи близкість до російського кордону, основною
версією Служби безпеки України і військової прокуратури є диверсія.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
68.

Сергеєвич С. Сергей Сергеєвич: ”Досить вмирати, давайте

трошки повбиваємо за Україну” / Сергей Сергеєвич ; спілкувався Юрій
Лапаєв // Укр. тиждень. — 2018. — № 37 (14-20 верес.). — С. 34-36.
Наведено інтерв’ю з колишнім розвідником, а тепер письменником

Сергієм Сергеєвичем, в якому обговорено проблеми ветеранів, психологію
людей на війні та рецепти покращення іміджу українських військових.
Текст: http://tyzhden.ua/Society/219613
69.

Сірук М. ”Блакитні шоломи” для травмованого Донбасу /

Микола Сірук // День. — 2018. — 18 жовт. (№ 188). — С. 3. Надано
інформацію про публічну дискусію ”Яка миротворча місія потрібна
Україні?”, яку організував Центр ”Нова Європа”, в Українському
кризовому медіацентрі. Акцентовано увагу на важливості цієї теми для
нашої країни, яка шукає всі можливості, щоби якомога швидше
реінтегрувати окуповані території на Сході України внаслідок російської
агресії, та участю в дискусії провідного експерта Центру міжнародного
співробітництва Нью-Йоркського університету, автора доповіді ”Чи
може Організація Об’єднаних Націй об’єднати Україну?” (The Hudson
Institute) для Мюнхенської конференції безпеки Річарда ГОВАНА і Роберта
СЕРРІ,

нідерландського

дипломата,

колишнього

спеціального

координатора ООН з питань мирного процесу на Близькому Сході, автора
нової доповіді про миротворчу місію ООН на Донбасі ”Блакитні шоломи
на Донбасі”, яку було вперше представлено на презентації у Києві. Текст:
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/blakytni-sholomy-dlya-travmovanogodonbasu
70.

Сірук М. Тривожний індекс TRUMAN / Микола Сірук //

День. — 2018. — 17 жовт. (№ 187). — С. 3. Подано інформацію про
презентацію щоквартального журналу TRUMAN Index, яка відбулась
16 жовтня в Українському кризовому медіацентрі під назвою ”Чи
переживуть відносини України з НАТО вибори?” Зазначено, що з одного
боку, учасники розповіли про досягнення і певні недосягнення України за
останніх дев’ять місяців у відносинах Києва та НАТО. З другого — було
акцентовано увагу на падіння підтримки членства НАТО на Півдні та
Сході України, що варто розглядати як тривожний сигнал. Текст:
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/tryvozhnyy-indeks-truman

71.

Скибинецкий А. Генерал Скибинецкий: ”Операцию по

ликвидации

Скрипаля

россияне

готовили

самонадеянно,

самоуверенно и нахально” / Александр Скибинецкий ; беседу вела Ольга
Бесперстова // Факты и комментарии. — 2018. — 11–17 окт. (№ 40). —
С. 5, 6. Генерал-лейтенант Служби безпеки України Олександр
Скибинецький в інтерв’ю проаналізував історію з отруєнням експолковника російського державно-розвідувального управління С. Скрипаля
його ж колегами, в якій постійно з’являються нові підробиці й ”сенсації”.
Текст:

https://fakty.ua/283382-operaciyu-po-likvidacii-skripalya-rossiyane-

gotovili-samonadeyanno-i-nahalno---general-skibineckij
72.

Солодовник М. Местная жительница о взрывах в Ичне:

”Все боялись, что мы следующие” / Мария Солодовник // КП в Украине.
— 2018. — 10 окт. (№ 148). — С. 4. Висвітлено інформацію про вибухи на
військовому складі боєприпасів в смт. Дружба біля міста Ічня
Чернігівської області 9 жовтня цього року. Проаналізовано причини, через
які відбулися вибухи.
73.

Торба В. Нарощення бойових можливостей / Валентин

Торба // День. — 2018. — 18 жовт. (№ 188). — С. 5. Подано інформацію
про те, що на Одещині відбувся польовий вихід спецпризначенців
Військової служби правопорядку (ВСП), до яких долучилися підрозділи
Південного територіального управління, а саме відділ спеціального
призначення Південного територіального управління та Вінницький
зональний

відділ

ВСП.

Текст:

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/naroshchennya-boyovyh-mozhlyvostey
74.

Торба В. Тепер кров і в Криму / Валентин Торба // День. —

2018. — 18 жовт. (№ 188). — С. 5. Подано інформацію про терористичний
акт, який здійснив у керчинському політехнічному коледжі Владислав
Росляков.

Після

теракту

хлопець

покінчив

із

життям.

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/teper-krov-i-v-krymu

Текст:

75.

Фаріон І. Потенціал добросусідських відносин між Росією

та Україною знищено на століття вперед …” : Чим зумовлено відмову
офіційного Києва продовжувати дію договору про дружбу з Москвою /
Іван Фаріон // Високий замок. – 2018. – 4 верес. (97). — С. 6.
76.

Фірсов Є. Екологічні небезпеки Донбасу : які реальні

масштаби та джерела загроз для регіону / Єгор Фірсов // Укр. тиждень.
— 2018. — № 37 (14-20 верес.). — С. 26-27. Стаття народного депутата
Верховної Ради України 8-го скликання (позбавленого депутатського
мандата) з приводу екологічної небезпеки на окупованих територіях
Донбасу (затоплення російськими боєвиками шахт, загроза забруднення
та засолення питної води). Текст: http://tyzhden.ua/Society/219620
77.

Хмельовський В. Український бойовий літак: чи можемо

зробити самі? / Василь Хмельовський // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт.
(№ 41). — С. 15. Висвітлено питання модернізації бойових літаків, яке
набуло особливої актуальності після початку бойових дій на Сході
України. Зазначено, що ”рано чи пізно нам доведеться повністю замінити
винищувачі, штурмовики й бомбардувальники радянського виробництва”.
Наголошено, що ”Україна здатна випускати і власні літаки, і власне
авіаційне обладнання, тільки на першому етапі переозброєння Повітряних
сил доведеться позичити ефективну зарубіжну летючу платформу”.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
78.

Хуг А. Александр Хуг: ”В любом случае никогда не забуду

Донбасс. Эти четыре года останутся в соей памяти надолго” /
Александр Хуг ; беседу вела Ольга Бесперстова // Факты и комментарии.
— 2018. — 11–17 окт. (№ 40). — С. 4, 6. Перший заступник глави
спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг
розповів про свої враження щодо України та про те, що, на його думку,
заверщити бойові дії можна у найкоротші строки. Зазначено, що О. Хуг
приступив до своїх обов’язків у 2014 році, а термін його повноважень

завершується

31

жовтня

2018

року.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20181011/
79.

Юрченко М. Стандарти НАТО плачуть біля воріт

арсеналів : за всі роки незалежності в нашій країні так і не
спромоглися навести лад зі зберіганням боєприпасів, успадкованих з
радянських часів / Михайло Юрченко// Уряд. кур’єр. – 2018. – 11 жовт.
(№ 191). — С. 2. Про необхідність проведення заходів щодо ретельного
розслідування порушення правил охорони військових об’єктів і запобігання
подальшим ускладненням та ліквідації наслідків вибухів на складі
боєприпасів

неподалік

міста

Ічня

(Чернігівська

область).

Текст:

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/standarti-nato-plachut-bilya-vorit-arsenaliv/
Захист цивільного населення під час збройного конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
80.
Григор’єв В. Л. Дії населення у разі вибухів і руйнування
будинків

/

В.

Л.

Григор’єв,

Ю.

В.

Водолажський

//

Безпека

життєдіяльності. – 2018. – № 7. — С. 20. Запропоновано алгоритм дій
людини під час руйнування житлових будинків і споруд.
81.

Дяченко А. Шляхи забезпечення інтеграції внутрішньо

переміщених осіб в Україні / А. Дяченко // Держ. упр. та місц.
самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2017. — Вип. 4
(35). — С. 70-77. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17051-4(35).
Розглянуто напрями забезпечення інтеграції внутрішньо переміщених осіб
(ВПО) в Україні; можливі шляхи полегшення їх інтеграції в місцевих
громадах, зокрема проекти стосовно отримання житла та забезпечення
ВПО робочими місцями. Простежено можливості усунення негативних
факторів, що ускладнюють інтеграцію ВПО. Доведено необхідність
розробки

стратегії

інтеграції

ВПО.

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_04%2835%29/12.pdf

Текст:

Зигунов

82.

В.

Н.

Военно-прикладное

значение

видов

спортивного туризма / В. Н. Зигунов // Молодий вчений. – 2018. – № 4.2
(спецвипуск). — С. 118-122. Розглянуто військово-прикладе значення видів
спортивного туризму. Визначено точки взаємодії військово-прикладної
туристсько-спортивної

підготовки

учасників.

Розкрито

військово-

прикладну сутність базових видів спортивного туризму: пішохідного,
гірського,

лижного,

водного.

Текст:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.2/30.pdf
83.

Сущенко О. Теоретичні основи формування професійної

компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації / Олена
Сущенко // Педагог. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2018. –
№ 4. — С. 226-237. Розкрито теоретичні основи формування професійної
компетентності як із теоретичної, так і з практичної діяльності
фахівців із фізичної реабілітації. Визначено, що конкурентоспроможність
фахівців із фізичної реабілітації є однією зі значущих складових
професійної компетентності, що обумовлені активним використанням
інформаційно-комунікативних технологій у сфері фізичної реабілітації.
Текст: https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/22.pdf
Статті з періодичних видань
84.
Верлан-Кульшенко О. ”Найбільше мрію, аби мій третій син
не знав, що таке війна” / Олена Верлан-Кульшенко ; записала Оксана
Уретій // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). — С. 19. Зазначено, що
голова

наглядово-координаційної

ради

громадських

організацій

та

волонтерів при військово-медичному клінічному центрі Центрального
регіону, викладачка медичного права Вінницького медуніверситету Олена
Верлан-Кульшенко в інтерв’ю розповіла про свою волонтерську роботу,
дружну команду студентів-госпітальєрів та тривоги матері чотирьох
дітей, двоє з яких – учасники бойових дій. Зазначено, що О. ВерланКульшенко впродовж чотирьох років надає юридичні консультації та
допомогу бійцям, а також супроводжує родини загиблих воїнів. Також

вона входить до складу ”Юридичної сотні України”. Про себе волонтерка
каже, що ”є своєрідною ланкою між представниками військової і
цивільної медицини та пораненими, адже вони не завжди здатні пояснити
лікарям, що саме у них болить”. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573%2811-10-2018%29.pdf
85.

Власенко В. Резолюція ПАРЄ: моніторинг прав людини

важливіший

за

інтереси

сторін

у

зонах

конфліктів

:

візити

правозахисних місій Ради Європи в сірі зони не слід сприймати як
офіційне визнання окупаційних режимів / Вікторія Власенко // Уряд.
кур’єр. — 2018. — 12 жовт. (№ 192). — С. 3. Йдеться про резолюцію
Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ”Необмежений доступ
правозахисних місій на території країн-членів Ради Європи (РЄ), включно
із сірими зонами”, ухвалену у Страсбурзі. В резолюції задекларовано, що
серед країн-членів РЄ потрібно запровадити поняття презумпції згоди
влади країни на візит правозахисних місій на ті території, де фіксують
значні порушення прав людини й людської гідності. У резолюції
наголошено, що фактична влада в сірих зонах відповідає за дотримання
прав

жителів

і

зобов’язана

співпрацювати

з

міжнародними

правозахисними організаціями. Зазначено, що серед територій, які
розглядають в РЄ як проблематичні з точки зору захисту прав людини, –
Крим, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Придністров’я, а
також самопроголошені квазіутворення на Сході України, так звані ДНР.
і ЛНР. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rezolyuciya-parye-monitoringprav-lyudini-vazhlivi/
86.

Горбунова О. Повага до жінки починається з виховання /

Олена Горбунова // Голос України. — 2018. — 11 жовт. (№ 192). —
Електрон. ресурс. Надано інформацію про проведені у Верховній Раді
України (ВР України) парламентські слухання на тему ”Запобігання та
протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп” за участі
народних депутатів, представників уряду, правозахисних та міжнародних

організацій, Уповноваженого ВР України з прав людини Людмили
Денісової. У своєму виступі заступник Голови ВР України Оксана Сироїд
нагадала про роль жінки в українській історії і наголосила на необхідності
забезпечення прав жінок на сучасному етапі. У виступі народного
депутата України Ірини Суслової акцентовано увагу на групах жінок, які
найбільше потерпають від дискримінації (на ромських жінках, жінках, що
відбувають покарання, ВІЛ-інфікованих, жінках з інвалідністю та жінках,
що проживають у сільській місцевості). Зазначено, що нова соціально
вразлива група жінок, яка з’явилась із початком російської агресії –
внутрішньо переміщені особи, 70 відстоків від загальної кількості яких
становлять саме жінки. Ірина Суслова окреслила шляхи вирішення
проблем, зокрема, для подолання дискримінації ромських жінок вона
пропонує

адекватно

фінансувати

ромську

стратегію.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/308593
87.

Зварыч Е. ПивоНаш и ВодкаНаш / Елена Зварыч // Фокус. —

2018. — № 40 (5 окт.). — С. 16-20. Досліджено, як українські товари,
минаючи торговельні заборони і санкції, потрапляють до анексованого
Російською Федерацією Криму, і що дозволяє вітчизняному бізнесу
безкарно працювати на окупованому півострові. Зазначено, що кримчани
звикли до якісної української продукції й віддають перевагу їй, а не
російським

аналогам.

Текст:

https://focus.ua/politics/408748-pivonash-i-

vodkanash.html
88.

Комнатный С. ”Сегодня человек сам может решить, в

каком именно новом жилом доме он хочет купить квартиру при
поддержке государства” / Сергей Комнатный ; беседу вел Сергей Курган
// Факты и комментарии. — 2018. — 18 – 24 окт. (№ 41). — С. 8, 10. В
інтерв’ю голова правління Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву Сергій Комнатний розповів про нововведення
уряду, що стосуються порядку надання допомоги за державною
програмою ”Доступне житло”. Зокрема зазначено, що для сімей

переселенців і учасників АТО держава компенсує 50 відсотків вартості
нормативної площі житла. Текст: https://fakty.ua/284101-programmadostupnoe-zhile-v-ukraine-zarabotaet-po-novomu-chto-nado-znat
89.

Круглєня О. ”Нескорені” розпочали фінальний збір перед

Сіднеєм / Олена Круглєня // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт. (№ 41). —
С. 16. Йдеться про фінальний етап підготовки національної збірної до
міжнародних спортивних змагань ”Ігри нескорених”, які відбудуться в
Сіднеї у жовтні 2018 року. Наведено історію учасника національної
збірної – ветерана АТО Євгена Олексенка. Подано тези виступу міністра
оборони України Степана Полторака на зустрічі з членами команди.
Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
90.

Леванова М. ”В 2014 году моя коллега по институту

убеждала, что у нас две страны – Донбасс и остальная Украина. А
сейчас говорит: ”Да, мы ”попали”. Но мы не виноваты …” / Маргарита
Леванова // Факты и комментарии. — 2018. — 18 – 24 окт. (№ 41). — С. 5,
6. Подано розповідь подружньої пари – корінних донетчан, викладачів ВНЗ
про виживання на окупованих територіях, зокрема у самопроголошеній
ДНР. Зазначено, що пара періодично виїжджає на підконтрольну
територію для отримання пенсії, купівлі ліків і продуктів, провідати
дітей та рідних, а все українське називає ”наше”. Приділено увагу
настроям населення, що проживає у ДНР, особливостям окупаційного
режиму,

проросійській

пропаганді

тощо.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20181018/
91.

Олехнович А. Повернувшись із фронту, боєць усиновив

трьох хлопчиків / Анастасія Олехнович // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт.
(№ 41). — С. 1, 9. Висвітлено історію Володимира Сироватки, який
прийшовши до армії рядовим стрільцем за кілька місяців став командиром
бойової машини. А повернувшись із зони бойових дій, Володимир із
дружиною

всиновили

трьох

хлопчиків.

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf

Текст:

92.

Ромашкіна О. Ставити акцент на створенні можливостей, а

не на рятуванні / Олена Ромашкіна // Голос України. — 2018. — 12 жовт.
(№ 193). — Електрон. ресурс. Йдеться про робочу зустріч в Комітеті
Верховної Ради України (ВР України) з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення, під час якої обговорювалося
питання застосування передового досвіду в галузі медичної реабілітації за
стандартами

НАТО.

парламентського

У

комітету

виступі
Сергія

першого
Капліна

заступника
зазначено,

що

голови
наразі

формуються нові стандарти ставлення до українських героїв, які на
фронті стримують російську агресію. З діяльністю Трастового фонду
НАТО з медичної реабілітації в Україні присутніх ознайомив Фредерік
Пежо – керівник сектору Трастових фондів (ТФ) НАТО, менеджер ТФ
НАТО з медичної реабілітації. Про систему реабілітації та відновлення
військовослужбовців у Великій Британії розповів Девід Річмонд – керівник
Служби з питань допомоги у відновленні військовослужбовців, ветеранів
та

їхніх

сімей

Великої

Британії.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/308671
93.

Тимощук Т. Участник АТО Тарас Тимощук: ”Летаю

самолетом всегда со стправкой – осколки, оставшиеся в теле, под
рамкой металлоискателя звенят” / Тарас Тимощук ; беседу вела Вера
Жичко // Факты и комментарии. — 2018. — 18 – 24 окт. (№ 41). — С. 10.
Проінформовано про матч на кубок АТО, який відбувся у Києві на стадіоні
”Динамо” імені Валерія Лобановського 14 жовтня 2018 року у День
захисника України. Подано інтерв’ю з учасником АТО Тарасом
Тимощуком, який є віце-капітаном команди учасників і ветеранів АТО
”SB-Team”. Т. Тимощук розповів про участь у бойових діях на Сході
України, де отримав важкі поранення, про бойових побратимів та
адаптацію до мирного життя. Текст: https://fakty.ua/284101-programmadostupnoe-zhile-v-ukraine-zarabotaet-po-novomu-chto-nado-znat

94.

Чалапчий А. Александр Чалапчий: ”Мне часто снится, что

бегу со всех ног. А первые недели после ампутации вообще забывал,
что у меня нет конечностей, собираясь встать” / Александр Чалапчий ;
беседу вела Таисия Бахарева // Факты и комментарии. — 2018. — 18–24
окт. (№ 41). — С. 11. В інтерв’ю ветеран АТО, учасник національної
збірної на міжнародних спортивних змаганнях ”Ігри нескорених”
Олександр Чалапчий розповів про свою участь в АТО, важкі поранення,
внаслідок яких він позбувся ніг, адаптацію до мирного життя та
підготовку

до

участі

в

”Іграх

нескорених”.

Текст:

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20181018/
95.

Юрченко М. Вояки поступово забувають слово ”казарма” :

усунення недоброчесних підрядників від будівництва об’єктів для ЗСУ
позитивно впливає на боєздатність підрозділів / Михайло Юрченко //
Уряд. кур’єр. — 2018. — 18 жовт. (№ 195). — С. 3. Надано інформацію про
робочу поїздку Президента України, Верховного Головнокомандувача
Петра Порошенка на Львівщину, під час якої він взяв участь у заходах з
нагоди Дня бійця територіальної оборони, які відбулися в Міжнародному
центрі миротворчості та безпеки. Верховний Головнокомандувач оглянув
навчальні місця з підготовки підрозділів територіальної оборони і відвідав
новозбудовані в області гуртожитки для військових. Він акцентував увагу
на питаннях соціального захисту військовослужбовців та забезпечення їх
житлом. Під час відвідання Військово-медичного клінічного центру
Західного регіону Президент України одним із пріоритетних завдань
центру назвав організацію та управління медичним забезпеченням в зоні
проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської
областей. Зазначено, що від початку антитерористичної операції на
Донбасі у військових лікувальних закладах Західного регіону стаціонарно
проліковано 12 898 поранених, травмованих і хворих військових, що
захищали

незалежність

України

від

російської

агресії.

Текст:

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/voyaki-postupovo-zabuvayut-slovo-kazarma/

Міжнародний досвід вирішення конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
96.
Васильченко О. М. Когнітивний фреймінг як інструмент
врегулювання міжнародних конфліктів / О. М. Васильченко // Вісн.
Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політех. ін-т”. Політологія. Соціологія.
Право. – Київ, 2017. – № 1/2 (33/34). – С. 32-36. - Шифр зберігання в
Бібліотеці:
фреймінгу

Бп16898-1/2(33/34)
як

одного

з

Актуалізовано

інструментів

роль

когнітивного

врегулювання

міжнародних

конфліктів, спрямованого на видозміну картин світу відповідних сторін.
Проведено паралель між реалізацією даного методу та інформацінопсихологічними операціями. Зроблено наголос на значенні когнітивного
фреймінгу в переговорних процесах щодо врегулювання міжнародних
конфліктів.

Охарактеризовані

окремі

особливості

керування

сприйняттям в рамках Мінських угод початку 2015 року в порівнянні з
дискурсивними практиками вищих посадових осіб України та Російської
Федерації.
97.

Гольцов А. Г. Геополітичний вимір стратегії Російської

Федерації на пострадянському просторі / А. Г. Гольцов. — Київ : Центр
учб. літ., 2018. — 391 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А789960.
Досліджено геополітичні аспекти сучасної стратегії Російської Федерації
(РФ) нга пострадянському просторі. Розглянуто теоретичні засади та
прикладні аспекти геополітики та геостратегії. Виявлено ідеологічні та
концептуальні засади стратегії Росії на теренах колишнього СРСР.
Проаналізовано основні напрями російської геостратегії та геополітики
щодо пострадянських країн. Доведено, що геостратегія РФ на
пострадянському просторі носить неоімперський характер. Особливу
увагу придено вивченню російської геостратегії та геополітики щодо
України. Акцентовано увагу, зокрема, на геополітиці Російської Федерації
на Південному Кавказі; геополітиці Росії щодо Білорусі – свого головного
союзника; сучасній геополітиці Російської Федерації щодо країн Балтії;

геополітичних аспектах «гібридного» конфлікту РФ з Україною. Зміст:
http://cul.com.ua/preview/geopr.pdf
98.

Зименкова В. США та ”Талібан”: від взаємодії до

конфронтації / Віолетта Зименкова // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту
ім. Л. Українки. Сер.: Міжнар. відносини. – 2017. – № 10. — С. 4-14.
Розглянуто цілі, інтереси та еволюцію стратегії США щодо Афганістану
з початку 1990-х рр. до кінця терміну другої адміністрації Б. Клінтона.
Переслідуючи мету посилення своєї енергетичної безпеки й диверсифікації
постачань енергоресурсів із Близького Сходу, Вашингтон будував свою
стратегію в Афганістані, виходячи з економічних цілей. Так, розроблено
проект Трансафганського трубопроводу з колишніх радянських республік
Центральної Азії через Афганістан до Пакистану та Індії. Серйозною
проблемою реалізації проекту стала відсутність миру в Афганістані, який
був занурений у громадянську війну, що тривала після приходу до влади
уряду Раббані. Саме в цей час в Афганістані з’являється та захоплює
владу рух «Талібан». Про зміни в американському підході до Афганістану.
Текст: http://fmv-visnyk.pp.ua/538-2/
99.

Кияниця Л. Л. Конфліктогенність міждержавних відносин

на Близькому Сході після ”Арабської весни”: сучасний стан та
перспективи розвитку / Л. Л. Кияниця // Вісн. Нац. техн. ун-ту України
”Київ. політех. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. – Київ,
2017. – № 1/2 (33/34). – С. 43-48. - Шифр зберігання в Бібліотеці:
Бп16898-1/2(33/34) Викладено аналіз основних точок конфліктогенності в
регіоні Близького Сходу після завершення ”Арабської весни” та початку
”Арабської зими” як періоду загострення суперечностей між ключовими
групами держав регіону. Наголошено на тому, що поточний стан
близькосхідної

регіональної

конфліктного потенціалу.

системи вказує на

її

високий

рівень

Мокляк В. В. Сучасний досвід США у сфері запобігання

100.

тероризму / В. В. Мокляк // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук.
пр. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення пробл.
злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 219-229. – Шифр зберігання в
Бібліотеці: Бп14628-34 Проаналізовано сучасний досвід Сполучених
Штатів Америки у сфері запобігання терористичній діяльності.
Зазначено, що антитерористичне законодавство США почало активно
розвиватися після загальновідомих терактів 11 вересні 2001 р. Наведено
також відомості про систему суб’єктів запобіжної діяльності у сфері
протидії тероризму.
Сталовєрова

101.

Г.

В.

Особливості

сучасної

безпекової

політики політичних партій Великобританії / Г. В Cталовєрова, Іщенко
А.О. // Молодий вчений. – 2018. – № 4.1 (спецвипуск). — С. 77-89.
Підведено підсумки безпекової політики британського коаліційного уряду
Д. Кемерона (2010–2015); доведено, що політичним силам консерваторів
та ліберал-демократів для проведення одностайного курсу у сфері
нацбезпеки

потрібно

було

йти

на

компроміси.

Проаналізовано

проблематику безпекової стратегії на парламентських виборах 2015 р.,
зокрема,

положення сучасної безпекової стратегії провідних партій

Великобританії.

Текст:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.1/18.pdf
Топольницька

102.

М.

І.

Критерії

визначення

збройного

конфлікту в міжнародних нормативно-правових актах / М. І.
Топольницька // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право : зб. наук.
пр. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 177-180. – Шифр зберігання в Бібліотеці:
Бп16060-47/3 Проаналізовано нормативно-правові акти у контексті
визначення

критерії

збройного

конфлікту.

Акцентовано

увагу

на

формулюванні цього поняття з метою правильної кваліфікації форми
збройного насильства. Досліджено дію міжнародного гуманітарного
права

у

разі

виникнення

збройного

конфлікту.

Текст:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK0dLgo5DeAhVHiSwKHVE3DjwQFjAAegQIC
RAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnykjuris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F39.pdf&usg=AOvVaw1Tzi7
Nk2EDjWndjknFYsOq
Статті з періодичних видань
103. Божич Ю. Без карт-бланша / Юрий Божич // Фокус. — 2018.
— № 40 (5 окт.). — С. 24-27. Висвітлено політичну ситуацію у Македонії,
де пройшов референдум стосовно перейменування країни. Незважаючи на
те, що референдум визнано таким, що не відбувся, Македонія продовжує
курс на Захід. Відтепер доля нової назви для країни – Республіка Північна
Македонія – а разом із нею й ”перепустки” до Євросоюзу та
Північноатлантичного
Наголошено,

що

блоку

”столиця

буде

вирішуватись

Македонії

Скоп’є

у

Парламенті.

залишалась

на

”вибухонебезпечних” Балканах останнім майданчиком для ігор Москви.
Крихітним плацдармом, на який за гарних для Росії обставин не ступить
чобіт НАТО”. Текст: https://focus.ua/archive-2018/408632-fokus-40-594.html
104.

Колесников М. Операция ”Дунай” : как в СССР стерли из

истории Пражскую весну / Михаил Колесников // Фокус. — 2018. —
№ 40 (5 окт.). — С. 48-52. Йдеться про військову інтервенцію країн
Варшавського договору у Чехословаччину в 1968 році. Кореспондент
”Фокусу” повторив маршрут руху радянських танків дорогами й містам
нинішніх Чехії та Словаччини, щоб розшукати очевидців кровавих подій.
Наведено документи КДБ з державного архіву Служби безпеки України
про операцію ”Дунай”, яка поклала початок військової інтервенції
Чехословаччини.

Текст:

https://focus.ua/archive-2018/408632-fokus-40-

594.html
105.

Ткачук

Н.

Єнс

Столтенберґ:

”Альянс

беззаперечно

підтримує Україну” / Наталія Ткачук // Нар. армія. — 2018. — 11 жовт.
(№ 41). — С. 11. Надано матеріали засідання міністрів оборони країн –

членів НАТО, що відбулося 3 – 4 жовтня 2018 року в Брюселі, де очільники
військових відомств зробили подальші кроки щодо виконання рішень,
ухвалених на липневому саміті Альянсу стосовно ”адаптації й посилення у
відповід’ь на дедалі зухвалішу поведінку Росії”. Зокрема, міністри оборони
країн – членів НАТО обговорили виклик із боку Россії щодо Договору про
ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Подано тези виступу
Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо зміцнення
оборони та стримування в кіберпросторі, а також стосовно ситуації в
Азовському

морі

через

дії

Російської

Федерації.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5573-%2811-10-2018%29.pdf
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