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Досвід ведення гібридних конфліктів 

1. Бойко І. Пекло під Донецьком : окупанти використовують 

бойовиків-пияків і наркоманів як ”приманку” для виявлення снайперів 

ЗСУ / Іван Бойко // Україна молода. — 2018. — 6 черв. (№ 60). — С. 2. 

Зазначено, що район окупованого Донецька продовжує бути однією з 

найгарячіших точок східного фронту. Бої тривають в районі населених 

пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині, а також на 

Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не 

припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісків, 

Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького. На Маріупольському 

напрямку — в районі населеного пункту Лебединське. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3318/2006/123655/ 

2. Бойко І. Убивча ”допомога” : Путін продовжуватиме 

підтримувати самопроголошені ”республіки” / Іван Бойко // Україна 

молода. — 2018. — 8-9 черв. (№ 61). — С. 2. Йдеться про те, що 

найближчим часом Україна має шанси повернути окуповану територію 

Донецької та Луганської областей за допомогою не військової, а 

”поліцейської операції”, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 

ході ”круглого столу” на IX Національному експертному форумі. За його 

словами, ”ми маємо надію і шанси на те, що путінський режим буде 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3318/2006/123655/


змушений поступитися міжнародному тиску (механізму санкцій), і ми 

повернемо свої окуповані території”. Також міністр МВС виступив за 

прийняття законів про колаборантів і про амністію до початку 

деокупації. Донбасу. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3319/2006/123709/ 

3. Брешин И. Заявление Волкера, или Прощайте, Крым и 

часть Донбасса? : на Донбассе очередной виток обострения конфликта. 

Под огонь боевиков вновь попадают не только военные Вооруженных сил 

Украины, но и патрули ОБСЕ и даже мирное население на свободной 

части Украины / Игорь Брешин // 7я. — 2018. — 22-28 мая (№ 21). — С. 5. 

Йдеться про військовий конфлікт на Донбасі та шляхи його вирішення. 

4. Ванда И. Спасибо, что живой : почему покушение на 

журналиста Аркадия Бабченко должно быть раскрыто / Ирина Ванда // 

Аргументы и факты в Украине. — 2018. — 6-12 июня (№ 23). — С. 4. 

Зазначено, що спецоперація Служби безпеки України щодо запобігання 

замаху на письменника та журналіста Аркадія Бабченка стала 

”інформаційною бомбою”. Акцентовано увагу на роботі українських 

спецслужб. Текст: 

http://www.aif.ua/politic/ukraine/pochemu_pokushenie_na_zhurnalista_arkadiy

a_babchenko_dolzhno_byt_raskryto 

5. Ветрова И. Украинские СМИ обнародовали список 

потенциальных жертв : СБУ открыла уголовное производство по факту 

разглашения данных следствия / Ирина Ветрова // Факты и комментарии. 

— 2018. — 7-13 июня (№ 22). — С. 2. Подано інформацію стосовно так 

званого списку Бабченка, який налічує 47 прізвищ відомих українських 

журналістів, письменників та блогерів, яким, нібито, загрожує розправа з 

боку засланих Росією кілерів. Текст: 

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

kommentarii/20180607/281547996584534 
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6. Відзначати треба. Але не за столом, а на цвинтарі … : чи 

змінилося ваше сприйняття дня 9 травня після того, як Росія напала на 

Україну і загарбала частину її території? / бліц провели Г. Світліковська, Т. 

Трофимчук, Є. Сомова, С. Наумук, В. Улицький, Л. Занюк, Л. Власюк та 

ін. // Волинь нова: Рівнен. край. — 2018. — 3 трав. (№ 32). — С. 9. Подано 

відповіді народних депутатів України нинішнього і попередніх скликань 

Верховної Ради (Ігоря Лапіна (8 скл.), Володимира Карпука (5-6 скл.), 

Тараса Чорновола (3-6 скл.), Андрія Бондарчука (1 скл.), Ірини Фаріон        

(7 скл.)), ветеранів, учасників АТО та журналістів на запитання бліц-

опитування. Текст: https://www.volyn.com.ua/news/102504-vidznachaty-

treba-ale-ne-za-stolom-a-na-tsvyntari 

7. Власенко В. Кремль і далі фальшує суворі вироки 

українцям : незаконне рішення російської Феміди у справі українського 

журналіста Романа Сущенка спричинило справедливе обурення в Україні 

та світі / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 6 черв. (№ 105). — 

С. 2. Йдеться про вирок Московського міського суду, який засудив до 12 

років колонії суворого режиму українського громадянина Романа Сущенка 

нібито за шпигунство в Росії. Зазначено, що рішення суду спричинило 

обурення в Україні та світі. Зокрема, Президент України Петро 

Порошенко наголосив, що подібні вироки свідчать про агресію Росії проти 

України та про спроби російської влади зламати дух українців. Із заявою з 

приводу вироку у справі Романа Сущенка виступило також Міністерство 

закордонних справ України (МЗС). Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kreml-i-dali-falshuye-suvori-viroki-

ukrayincyam/ 

8. Власенко В. Світ вимагає від Кремля звільнення Сенцова : 

український режисер Олег Сенцов уже понад 20 днів голодує в російській 

в’язниці / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 5 черв. (№ 104). — 

С. 3. Надано інформацію про проведені в 78-ми містах світу акції 

#SaveOlegSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова, 

https://www.volyn.com.ua/news/102504-vidznachaty-treba-ale-ne-za-stolom-a-na-tsvyntari
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незаконно засудженого в Росії до 20 років ув’язнення. Зазначено, що зі 

зверненнями до російської влади з вимогою звільнити Олега Сенцова 

виступили Європейський Союз (ЄС), депутати Європарламенту, 

Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Понад 130 діячів науки і 

культури підписали спільне звернення асоціації ”Свободное слово”, Санкт-

Петербурзького ПЕН-клубу та ”Вольного исторического общества” на 

підтримку Олега Сенцова. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svit-

vimagaye-vid-kremlya-zvilnennya-sencova/ 

9. Власенко В. Щоб зупинити ”російську корпорацію вбивць” 

: інсценування вбивства Аркадія Бабченка дало змогу виявити реальних 

замовників злочину. Хтось у захваті від дій СБУ, хтось критикує / Вікторія 

Власенко // Уряд. кур’єр. — 2018. — 1 черв. (№ 102). — С. 2. Йдеться про 

реакцію в Україні та світі на проведену в Україні спецоперацію з метою 

порятунку життя російського журналіста Аркадія Бабченка. Зазначено, 

що замовні вбивства опозиційних та неугодних політиків, громадських 

діячів, журналістів стали невід’ємною частиню гібридної війни, 

розв’язаної Росією проти України. Надано інформацію про зустріч 

Аркадія Бабченка з Президентом України Петром Порошенком. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/shob-zupiniti-rosijsku-korporaciyu-vbivc/ 

10. Вовканич С. Професор Степан Вовканич: ”Світ має 

допомогти українцям вистояти” / Степан Вовканич ; спілкувався Богдан 

Залізняк // Слово Просвіти. — 2018. — 31 трав. – 6 черв. (№ 22). — С. 2. 

Подано інтерв’ю з провідним науковим співробітником відділу 

регіональної економічної політики ДУ ”Інститут регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, доктором економічних 

наук, членом-кореспондентом Української академії інформатики, 

професором Степаном Вовканичем про гібридну війну Росії проти України 

та можливе майбутнє. Текст: http://slovoprosvity.org/2018/05/31/profesor-

stepan-vovkanych-svit-maje-dopomohty-ukrajintsyam-vystoyaty/ 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svit-vimagaye-vid-kremlya-zvilnennya-sencova/
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11. Газін В. Історія – як річка: двічі не ввійдеш : ”русский мир” 

знову камуфлює відновлення імперії терміном ”громадянська війна” / 

Володимир Газін // Дзеркало тижня. — 2018. — 2-8 черв. (№ 21). — С. 15. 

Спростовуються пропагандистські міфи ”русского міра”, за допомогою 

яких Російська Федерація (РФ) намагається закамуфлювати прагнення 

відновити імперію та подати свою агресію як громадянську війну в 

Україні. Проаналізовано явище громадянської війни та надано інформацію 

про громадянські війни протягом усієї державної історії людства. Текст: 

https://dt.ua/HISTORY/istoriya-yak-richka-dvichi-ne-vviydesh-279492_.html 

12. Галата Я. Кримські реалії на тлі минулого / Ярослав Галата 

// Демократ. Україна. — 2018. — 18 трав. (№ 20). — С. 2. Йдеться про 

відкриття частини так званого Кримського моста, який з’єднав 

Керченський півострів окупованого Криму з територією Росії. 

Акцентовано увагу на 74-ій річниці депортації кримськотатарського 

народу з його території. Текст: 

http://www.dua.com.ua/community/item/3907-neradisni-etyudi-krimskikh-

realij.html 

13. Галащук І. Олег Сенцову – волю!!! / Ігор Галащук, Георгій 

Лук’янчук // Слово Просвіти. — 2018. — 31 трав. – 6 черв. (№ 22). — С. 1, 

2. Надано інформацію про масову правозахисну акцію ”Вони досі там” 

(Львів) з вимогою звільнення політв’язнів, які перебувають на території 

Російської Федерації, та акцію ”Олег Сенцов, день 11-й” (Київ) на 

підтримку ув’язненого українського режисера Олега Сенцова. Зазначено, 

що в Харкові та Одесі також відбувся пікет під російським 

консульством: люди оголосили голодування на знак солідарності з 

Сенцовим. Текст: http://slovoprosvity.org/2018/05/31/olehu-sentsovu-volyu/ 

14. Грабовський С. Дiалог чи акт інтелектуальної капітуляції? 

/ Сергій Грабовський // День. — 2018. — 5 черв. (№ 97). — С. 4-5. Йдеться 

про підсумки зустрічі групи інтелектуалів із Росії, України, Франції та 

інших країн Європи, проведеної 23 – 26 травня 2018 р. в паризькому 

https://dt.ua/HISTORY/istoriya-yak-richka-dvichi-ne-vviydesh-279492_.html
http://www.dua.com.ua/community/item/3907-neradisni-etyudi-krimskikh-realij.html
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Коледжі бернардинців із метою початку діалогу про майбутнє 

примирення України та Росії і побудови стабільних добросусідських 

відносин між двома державами. Висловлено низку критичних зауважень 

щодо ухваленого учасниками зустрічі документу під назвою ”Діалог про 

минуле, щоб зупинити війну”. Надано коментарі ректора Відкритого 

Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгія 

Коваленка та французького історика Антуана Аржаковського. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/dialog-chy-akt-intelektualnoyi-

kapitulyaciyi 

15. Іщенко Н. Врятувати журналіста Бабченка : операція 

спецслужб викликала суперечливі оцінки та багато емоцій / Наталя Іщенко 

// День. — 2018. — 1-2 черв. (№ 95/96). — С. 26-27. Йдеться про 

спецоперацію Служби безпеки України (СБУ) з порятунку життя 

журналіста Аркадія Бабченка. Надано інформацію про подібні операції з 

інсценування вбивства, проведені в минулі роки в Україні поліцією та 

спецслужбами. Висловлено думку щодо інформаційного супроводу цієї 

спецоперації в контексі розгорнутої в світі кампанії з притидії 

поширенню неправдивих відомостей в умовах зростання гібридного впливу 

Росії. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/vryatuvaty-zhurnalista-

babchenka 

16. Карпюк Г. Cтивен Cильверстайн: ”Зачем делать тайну из 

поставки сапог” / Геннадий Карпюк // 2000: Еженедельник. — 2018. — 

16-22 марта (№ 11). — С. А1, А7. Репрезентовано розмову зі старшим 

оборонним радником посольства США в Україні при Міністерстві 

оборони України Стівеном Сільверстайном. Акцентовано увагу на його 

місії в Україні. Викладено його думку щодо проведення оборонної реформи 

та співробітництво України з НАТО. Текст: https://www.2000.ua/v-

nomere/forum/mnenie/ctiven-cilverstajn-zachem-delat-tajnu-iz-postavki-

sapog.htm 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/dialog-chy-akt-intelektualnoyi-kapitulyaciyi
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17. Кіндсфатер О. Селище Піски ворог дедалі більше зрівнює із 

землею : тут наші військові тримають під контролем кілька ключових 

напрямів: район Гірника та Спартака, смугу ДАПу та трасу Знам’янка–

Луганськ / Олександр Кіндсфатер // Нар. армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). 

— С. 4. Йдеться про ситуацію у зоні збройного конфлікту на Донбасі. 

Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

18. Кот С. В очікуванні автокефалії : надання Україні права на 

створення власної Помісної православної церкви з політичного боку стане 

найпотужнішим асиметричним ударом України по Росії / Сергій Кот // 

День. — 2018. — 31 трав. (№ 94). — С. 5. Йдеться про перспективи 

надання Україні томосу на право створити власну автокефальну помісну 

православну церкву. Зазначено, що протягом всіх років незалежності 

України тривали переговори про об’єднання Української православної 

церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Української православної 

автокефальної церкви (УАПЦ) щодо здобуття ними права на створення 

Помісної православної церкви під омофором Вселенської патріархії. 

Акцентовано увагу на політичних наслідках створення власної Помісної 

православної церкви в умовах гібридної війни, розв’язаної Росією проти 

України. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/v-ochikuvanni-

avtokefaliyi 

19. Крушилин Е. ”Меня боевики избили, а председателю 

избирательной комиссии порезали живот” : … четыре года назад, 25 мая 

2014 года, благодаря самоотверженной работе членов избирательных 

комиссий, 23 процента избирателей Донецкой области получили 

возможность проголосовать на досрочных выборах президента Украины. 

Участники организации избирательного процесса рассказали … о том, что 

им тогда довелось пережить / Егор Крушилин // Факты и комментарии. — 

2018. — 7-13 июня (№ 22). — С. 8. Текст: http://fakty.ua/269590-menya-

boeviki-izbili-a-predsedatelyu-nashej-izbiratelnoj-komissii-porezali-do-krovi-

zhivot-i-poobecshali-prostrelit-koleno 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/v-ochikuvanni-avtokefaliyi
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20. Леонов І. Операція ”Бабченко: мертвий і живий” : 

резонансна імітація вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка 

додала рейтингу владі України і обурила світ / Іван Леонов // Україна 

молода. — 2018. — 1-2 черв. (№ 58). — С. 4. Спецоперація СБУ щодо 

інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3316/180/123544/ 

21. Ліпчанська В. Проходження служби у військовому резерві / 

Вікторія Ліпчанська // Довід. кадровика. - 2018. - № 3. — С. 42-48. Щодо 

проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами та про те, 

хто зараховується у запас Збройних сил України та інших військових 

формувань; ким визначаються час і строки проведення навчальних зборів 

військовозобов’язаних та резервістів, а також про фінансове і 

матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з проходженням служби у 

військовому резерві. 

22. Лосєв І. Війна України з Росією. Як ”гібридність” присипляє 

націю / Ігор Лосєв // Шлях перемоги. - 2018. - 23 трав. (№ 21). — С. 1. 

Розглянуто агресивну політику путінської Росії проти України та 

гібридну війну на Донбасі. 

23. Матвіїшин Є. Реформування оборонно-промислового 

комплексу України: ключові проблеми / Є. Г. Матвіїшин, І. І. Оцабрик // 

Молодий вчений. - 2017. - № 11, ч. 8. — С. 1238-1241. Визначено ключові 

проблеми реформування оборонно-промислового комплексу України. 

Проаналізовано світовий рейтинг виробників озброєння на 2017 рік 

аналітичного видання Defense News. Досліджено результати діяльності 

ДК «Укроборонпром» протягом 2014–2016 рр. Вивчено особливості та 

відмінності від інших галузей та винесено пропозиції щодо плану та 

наслідків його реформування. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/297.pdf 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3316/180/123544/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/297.pdf


24. Матеріали XX Ювілейної Міжнародної звітної конференції 

юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-

річчю Національного університету ”Одеська юридична академія” та 

170-річчю Одеської школи права : 12 трав. 2017 р. : у 3 т.  Т. 1 / [відп. 

ред. Г. О. Ульянова ; уклад.: Батан Ю. Д.]. — Одеса : Фенікс, 2017. – 470 с. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: А783501-1 Зі змісту: Російсько-

українська інформаційна війна / М. П. Матвійчук, Я. С. Козяр. – С. 388–

389; Гібридна війна в Україні / Ю. А. Парій. – С. 397–399. 

25. Машовець К. Путінські ”трактористи”, або ”воєнторг” у дії 

: окупаційні формування вдосконалюють методи застосування 

бронетехніки навіть в умовах ”відведення важкого озброєння” / Костянтин 

Машовець // Нар. армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). — С. 5. Йдеться про 

ситуацію у зоні збройного конфлікту на Донбасі. Наголошено, що 

російсько-окупаційні війська продовжують активно використовувати 

бронетехніку в районі конфлікту. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

26. Морская авиация: те, кто не предал : Четыре года назад 

бригада морской авиации сумела эвакуировать боевые самолеты из 

оккупированного Крыма. … этот отважный шаг командования и летно-

технического состава бригады помог Вооруженным Силам Украины не 

потерять военную морскую авиацию // Юж. правда. — 2018. — 20 марта 

(№ 30). — С. 1, 2. Текст: http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/19125 

27. Николенко Д. ”Боевики маскируют взрывные устройства 

под мобильники, книги, баллончики от дезодоранта. Нашим саперам 

приходится все это обезвреживать с риском для жизни” : по данным 

волонтерских организаций, наиболее заминированными на Донбассе 

сейчас остаются территории в районе Станицы Луганской, Краматорска, 

Славянска, Мариуполя / Дмитрий Николенко // Факты и комментарии. — 

2018. — 31 мая – 6 июня (№ 21). — С. 8. Текст: http://fakty.ua/269102-saper-

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/19125
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filipp-guk-boeviki-maskiruyut-vzryvnye-ustrojstva-pod-mobilniki-knigi-

ballonchiki-ot-dezodoranta 

28. Николенко Д. ”Брат-близнец знал, где служит Евгений, и 

хотел перевестись к нему. Но Женя ответил: ”Кто-то из нас должен 

остаться в живых” : Героем Украины посмертно стал винничанин 

Евгений Пикус – старший офицер отдела пограничного контроля 

Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины / 

Дмитрий Николенко // Факты и комментарии. — 2018. — 7-13 июня        

(№ 22). — С. 7. Висвітлено історію життя та героїчної загибелі у зоні 

АТО старшого офіцера Держприкордонслужби Євгена Пікуса, якому 

посмертно присуджено звання Героя України. Текст: http://fakty.ua/271070-

u-nas-byli-tolko-avtomaty-i-pulemety-a-u-vraga-bronetehnika-i-vertolety 

29. Паевская Ю. ”В последние четыре года дома бываю не 

чаще, чем раз в два месяца, и не больше пяти дней. Остальное время 

живу на фронте. С дочерью остался муж” : Народный герой Украины, 

президент Федерации айкидо ”Мутокукай Украина” [киевлянка, 

художник-керамист, была парамедиком на столичном Майдане, затем — 

фронтовым инструктором по тактической медицине, ныне — комбат 

”Ангелов Тайры” в ASAP EMC] Юлия Паевская, после 

эндопротезирования тазобедренного сустава участвовавшая в ”Играх 

непокоренных” и первом в стране этнопоказе [работ отечественных 

мастеров] ”Украинские амазонки” вернулась на фронт / Сергей Третьяков ; 

беседу вела Вера Жичко // Факты и комментарии. — 2018. — 31 мая – 6 

июня (№ 21). — С. 7. Текст: http://fakty.ua/268756-ya-sprygnula-s-kostylej-

mesyac-nazad-a-tufli-na-12-santimetrovoj-platforme-nadela-za-den-do-defile 

30. Рахманін С. Контекст / Сергій Рахманін // Дзеркало тижня. — 

2018. — 2-8 черв. (№ 21). — С. 1, 3. Йдеться про ситуацію навколо 

спецоперації Служби безпеки України (СБУ) із запобігання замаху на 

життя журналіста Аркадія Бабченка. Висловлено думку про необхідність 

надання найближчим часом переконливих доказів прямої причетності 

http://fakty.ua/269102-saper-filipp-guk-boeviki-maskiruyut-vzryvnye-ustrojstva-pod-mobilniki-knigi-ballonchiki-ot-dezodoranta
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російських спецслужб і російської влади до організації цього злочину. 

Текст: https://dt.ua/internal/kontekst-279540_.html 

31. Сергій Наєв: ”Ми прийшли не роздмухувати конфлікт, а 

прискорити його завершення” // Луганщина.ua. — 2018. — 4 трав. —    

С. 1, 4. Викладено митеріали брифінгу командувача Об’єднаних сил Сергія 

Нагаєва щодо особливостей військової операції на території Донбасу, 

який пройшов у Краматорську 2 травня. Зазначено, що у заході взяли 

участь керівники військово-цивільних адміністрацій Луганської і Донецької 

областей Юрій Гарбуз і Павло Жебрівський. 

32. Смолій В. Донбас і Крим: місце в модерному 

національному проекті : (аналіт. зап.) / Валерій Смолій, Станіслав 

Кульчицький, Лариса Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ 

: Ін-т історії України НАН України, 2016. — 65 с. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці А785738  Узагальнено результати комплексного дослідження, 

здійсненого в рамках проекту «Донбас і Крим у суспільно-політичному та 

етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 

перспективи». Застосуваня компаративного аналізу дало можливість 

визначити специфіку формування регіональних спільнот Донбасу й Криму 

та причини їх опорності щодо українського проекту. Реконцептуалізація 

основних проблем  соціально-економічного, суспільно-політичного та 

культурного розвитку дозволила предметно розглянути причини й фактори 

гальмування процесу націєтворення на регіональному рівні. На основі 

системного аналізу  державних практик регулювання міжнаціональних 

взаємин у їх історичній динаміці запропоновано нові підходи до 

формування порядку денного державної регіональної, етнонаціональної та 

гуманітарної політики.  Текст: http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=

10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S

21P03=ID=&S21STR=0012989  

https://dt.ua/internal/kontekst-279540_.html
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33. Смолій В. Донеччина і Луганщина: етнонаціональна 

ситуація, перспективи та інструменти державного регулювання : 

аналіт. доп. / В. Смолій, Л. Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. — 

Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. — 59 с. - Шифр зберігання 

в Бібліотеці А785757  Акценнтовано увагу на реконцептуалізації 

етнонаціональної історії Донеччини й Луганщини. Окреслено сучасну 

конфігурацію етнонаціональних відносин у Східній Україні. Визначено 

перспективи та інструменти її державного регулювання. Запропоновано 

на основі системного аналізу змісту національного питання в регіоні та 

його трансформації в контексті подій 2014 р. нові підходи до формування 

порядку денного державної національної політики. 

34. Смолій В. Донеччина і Луганщина: місце в модерному 

українському національному проекті : аналіт. доп. / В. Смолій,               

Л. Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії 

України НАН України, 2015. — 61 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці 

А785758 Досліджено історичну динаміку державних практик регулювання 

міжнаціональних взаємин на Сході України та інтеграції регіональної 

ідентичності в загальнонаціональний та загальнодержавний контекст. 

Розкрито властиві регіону форми міжетнічної та соціальної взаємодії. 

Окреслено сучасні тенденції та перспективи їхнього розвитку. Зазначено, 

що давно назріле прирощення історично-теоретичного знання з 

проблематики здатне стати запорукою розробки дієвих програм 

інтеграції регіональної спільноти до загальноукраїнського соціально-

економічного, суспільно-політичного та культурного контексту. 

Запропоновано нові теоретико-методологічні підходи до дослідження 

взаємодії особливого та загального на прикладі суперечливих і потенційно 

конфліктогенних взаємовідносин регіонів та ядра націєтворення. 

35. Чепурко В. Эффект Бабченко: Спецслужбы гордятся, мир 

недоумевает : по мнению экспертов, участники спецоперации по спасению 

журналиста Аркадия Бабченко переиграли и недоиграли одновременно / 



Валерия Чепурко // КП в Украине. — 2018. — 1 июня (№ 76). — С. 1-2, 3. 

Йдеться про реакцію заходу на спецоперацію з інсценуванням вбивства 

журналіста Аркадія Бабченка. Думки українських політологів. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/june/1/ 

36. Шпак В. Про святу Русь і московське православ’я / Віктор 

Шпак // Уряд. кур’єр. — 2018. — 5 черв. (№ 104). — С. 3. Йдеться про 

кампанію, розгорнуту російськими пропагандистами в зв’язку із заявою 

Президента України Петра Порошенка про бажання сприяти створенню 

в Україні єдиної помісної автокефальної церкви. Спростовується 

пропагандистська теза щодо канонічності, яку має Московська церква, і 

якої нібито не має Українська православна церква Київського патріархату 

(УПЦ КП) й Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). 

Висвітлено діяльність Української православної церкви Московського 

патріархату (УПЦ МП) на сучасному етапі в умовах гібридної війни, 

розв’язаної Росією проти України. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-svyatu-rus-i-moskovske-pravoslavya/ 

37. Яковенко І. Операція ”воскресіння” : у готовності Путіна і 

багатьох у його оточенні знищити хоч усе людство, я не маю жодних 

сумнівів. Але цього переконання не досить для доказів причетності до 

конкретних злочинів / Ігор Яковенко // День. — 2018. — 1-2 черв.            

(№ 95/96). — С. 27. Йдеться про реацію світових засобів масової 

інформації (ЗМІ) та міжнародних організацій на спецоперацію Служби 

безпеки України (СБУ) з запобігання вбивству журналіста Аркадія 

Бабченка. Наголошено на необхідності надання найближчим часом 

доказів причетності російськиї спецслужб до організації вбивства 

журналіста. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/operaciya-

voskresinnya 

38. Ярмілко Н. Чому маленькій дівчинці довірили 

нагороджувати ”народних героїв” : у 11 років Луїза Милованова 

передала організаторам проекту ”Народний Герой України” 1304 грами 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/june/1/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-svyatu-rus-i-moskovske-pravoslavya/
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/operaciya-voskresinnya
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/operaciya-voskresinnya


срібла і майже 5000 гривень / Наталія Ярмілко // Нар. армія. — 2018. — 31 

трав. (№ 22). — С. 19. Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-

05-2018%29.pdf 

Міжнародне гуманітарне право 

39. Андрійченко Н. Підзвітність і підконтрольність Служби 

безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України 

/ Надія Сергіївна Андрійченко, Олег Миколайович Рєзнік // Прав. 

горизонти. - 2017. - Вип. 5. — С. 41-46. Акцентовано увагу на тому, що 

якісний контроль за діяльністю Служби безпеки України можливий лише 

за умови балансу між всіма видами існуючого на сьогодні контролю за 

виконанням Службою безпеки України своїх завдань та функцій, зокрема 

мова йде про усунення звітування Голови Служби безпеки України лише 

вищим посадовим особам держави. Висвітлено досвід зарубіжних держав 

у питанні контролю та звітності спецслужб. Розкрито специфіку такого 

контролю в Австралії, Аргентині, Бельгії, Великобританії, Голландії, 

Канаді, Німеччині, Норвегії, США. На підставі цього зроблено ряд 

важливих висновків, які загалом мають підвищити якість контролю за 

діяльністю Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової 

системи держави та її звітності за результатами такої діяльності, а 

відповідно підвищити довіру громадян до цієї спецслужби. 

40. Власюк В. ”Обов’язок захистити” в міжнародному праві: 

досвід України та Грузії / В. В. Власюк ; Нац. акад. прокуратури України. 

— Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. — 113 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:   А783448 Розглянуто сучасну концепцію 

«обов’язок захистити» в міжнародному праві, а також проблему 

зловживання її положеннями на прикладі подій в Україні та Грузії. 

Праналізовано правомірність застосування сили в межах зазначеної 

концепції. Зазначено, що збройна агресія Російської Федерації проти 

України, що мала наслідком анексію Криму в 2014 році та триваючий 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf


збройний конфлікт на Донбасі, подавалася Москвою, зокрема, як операція 

з порятунку «співвітчизників». 

41. Гопко Г. Ефективніше відповімо на спільні виклики та 

загрози / Ганна Гопко ; записав Сергій Лавренюк // Голос України. — 

2018. — 7 черв. (№ 103). — Електрон. ресурс. Подано бесіду з головою 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) у закордонних справах 

Ганною Гопко про другу Міжпарламентську конференцію на тему 

”Грузія, Молдова та Україна: посилення міжпарламентського 

компонента регіонального та безпекового співробітництва та розвиток 

взаємодії з ЄС та НАТО”, яка відбудеться Верховній Раді України (ВР 

України) 8-9 червня 2018 р. Зазначено, що під час конференції глави 

парламентів Грузії, Молдови та України планують підписати заяву про 

створення Міжпарламентської асамблеї. Наголошено, що Україна, 

Молдова і Грузія мають спільні стратегічні завдання та спільні виклики, 

зокрема, вони зазнали російського вторгнення та мають окуповані 

території, які Росія продовжує використовувати як джерела тероризму 

та постійної загрози. Надано інформацію про порядок денний 

конференції. Акцентовано увагу на тому, що для України, Грузії та 

Молдови важливо спільно рухатися до членства в Європейському союзі 

(ЄС) та НАТО і спільно боротися за відновлення територіальної 

цілісності і суверенітету. Текст: http://www.golos.com.ua/article/303858 

42. Гріненко А. Феномен української бідності в контексті 

загроз національній безпеці / А. Ю. Гріненко // Бізнес Інформ. - 2018. -  

№ 3. — С. 216-223. Зуважено, що за результатами останніх досліджень 

більшість населення нашої країни перебуває за межею бідності. Експерти 

України та міжнародних організацій по-різному оцінюють масштаби 

бідності в Україні, посилаючись на різні методи підрахунків. Всі експерти 

сходяться в одному – бідність в Україні поглиблюється і охоплює все 

ширші верстви населення країни. Феномен української бідності полягає в 

тому, що протягом більш ніж чверть століття зростає нерівність у 

http://www.golos.com.ua/article/303858


доходах населення, падає ціна робочої сили, і, що саме парадоксальне, 

влада спонукає до зростання бідності своєю регуляцією і дерегуляцією 

економіки, фінансової та соціальної сфери. Найбільшою загрозою сьогодні 

у зриві проведення реформ, забезпеченні економічного зростання, всієї 

національної економік, є непомірна бідність, яка спричиняє не лише 

трудову міграцію, а й призводить до повної еміграції кваліфікованих 

працівників, які високо цінуються роботодавцями країн ближнього та 

дальнього зарубіжжя. Текст: http://www.business-

inform.net/export_pdf/business-inform-2018-3_0-pages-216_223.pdf 

43. Грушко М. Становлення та специфіка міжнародно-

правового режиму військовополонених / М. В. Грушко ; М-во освіти і 

науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 2016. — 

281, [1] с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А783470 Здійснено 

комплексний аналіз міжнародно-правового режиму військовополонених та 

досліджено його розвиток та специфіку. Наведено системну 

характеристику інституту воєнного полону. Детально проаналізовано 

положення універсальних міжнародних договорів та відповідні звичаєві 

норми міжнародного гуманітарного права, які встановлюють 

міжнародно-правовий режим військовополонених, досліджено допоміжні 

джерела міжнародного гуманітарного права щодо поводження та 

захисту військовополонених. 

44. Каплан Н. ”Я бы сказала Путину: ”Подумай логически. 

Олег сейчас умрет. Это вызовет новую волну санкций. Мы этого 

добьемся, уж поверь” / Наталья Каплан // Факты и комментарии. — 2018. 

— 7-13 июня (№ 22). — С. 2. Подано фрагменти інтерв’ю для радіо 

”Німецька хвиля” Наталії Каплан – двоюрідної сестри українського 

режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії за сфабрикованою справою 

на 20 років колонії суворого режиму, який оголосив голодування з вимогою 

до Росії звільнити всіх українських політв’язнів. Текст: 

http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-3_0-pages-216_223.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-3_0-pages-216_223.pdf


http://fakty.ua/270913-ne-pomnyu-chtoby-putina-nazyvali-tak-otkrovenno-pri-

mnozhestve-smi-krovavyj-karlik 

45. Капсамун І. Сенцов проти системи : ”як тільки Путін 

зрозуміє, що він втратить значно більше поки українець буде за ґратами, 

тоді його звільнять. Потрібен системний тиск”, – правозахисник / Іван 

Капсамун // День. — 2018. — 7 черв. (№ 99). — С. 5. Йдеться про 

проблему звільнення українського режисера Олега Сенцова, незаконно 

засудженого в Росії. Подано коментарі правозахисника Євгена Захарова, 

який порівняв цю справу зі справою радянського політв’язня Анатолія 

Марченка. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/sencov-proty-

systemy 

46. Карпюк Г. Як змінюється військова медицина : завдяки 

мобілізації державних ресурсів, зусиллям волонтерів і допомозі іноземних 

партнерів у військово-медичній галузі вже вирішено багато тактичних 

питань. Але це тільки початок шляху до вдосконалення у цій царині / 

Геннадій Карпюк // Нар. армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). — С. 10-11. 

Йдеться про реформування військово-медичної галузі і системи 

психологічної реабілітації військових як невід’ємної царини реформування 

оборонного сектора. Зосереджено увагу на українській моделі військово-

медичної вертикалі, налагоджені системи психологічної реабілітації, 

допомозі, яку надають партнери із США та Канади. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

47. Кегілл Д. Старший радник США з медичних питань 

Посольства США в Україні Джим Кегілл: ”Україна будує свій літак на 

льоту” / Джим Кегілл ; бесіду вів Геннадій Карпюк // Нар. армія. — 2018. 

— 31 трав. (№ 22). — С. 11. Подано інтерв’ю зі старшим радником США з 

медичних питань Посольства США в Україні Джимом Кегіллом про 

виклики, які стоять перед українською військовою медициною, про досвід 

США щодо стандартних процедур реабілітації військових, які 

http://fakty.ua/270913-ne-pomnyu-chtoby-putina-nazyvali-tak-otkrovenno-pri-mnozhestve-smi-krovavyj-karlik
http://fakty.ua/270913-ne-pomnyu-chtoby-putina-nazyvali-tak-otkrovenno-pri-mnozhestve-smi-krovavyj-karlik
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/sencov-proty-systemy
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/sencov-proty-systemy
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повертаються з району бойових дій та ін. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

48. Крим стає базою для військових інтервенцій Кремля з 

ядерними можливостями // Нар. армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). —    

С. 2. Подано матеріали з виступу міністра закордонних справ України 

Павла Клімкіна на засіданні Ради Безпеки ООН. Міністром, зокрема, 

наголошено, що ”Росія розгорнула широку військову активність на 

Кримському півострові, перетворивши його на плацдарм для інтервенцій 

за кордоном та відновивши можливості для зберігання ядерної зброї”. 

Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

49. Леонов І. Кремль, Сущенко і Маріуполь : політв’язня 

Романа Сущенка засудили в Москві нібито через ”шпигування” за 

терористами ”ДНР” / Іван Леонов // Україна молода. — 2018. — 6 черв.    

(№ 60). — С. 6. Йдеться про міжнародний резонанс щодо незаконного 

засудження до 12 років колонії суворого режиму в Росії українського 

журналіста Романа Сущенка. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3318/180/123663/ 

50. Магда Е. Про соломенного бычка и большие фигуры : 

отношения в многоугольнике Украина – Россия – Запад напоминают 

сказку о соломенном бычке, ставшем жертвой нападения свирепого 

медведя. И рассчитывать на большее, чем ”пропитанный смолой бочок”, 

Украине вряд ли приходится / Евгений Магда // Корреспондент. — 2018. 

— № 10 (31 мая). — С. 5-7. Проаналізовано систему міжнародних 

відносин між Росією, Україною і країнами Заходу, суттєво змінену 

анексією Криму та конфліктом на Донбасі. Текст: 

https://korrespondent.net/magazine/archive/805/ 

51. Мирошниченко А. НАТО: надейтесь / Антонина 

Мирошниченко // Вечер. вести. — 2018. — 4 – 10 июня (№ 22). — С. 1, 5. 

Подано інформацію про перспективи України щодо її прагнення до 

членства в НАТО. 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf
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52. Міжнародне право: De Lege Praeterita, Instante, Futura : 

матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і 

науки України, Міжнар. гуманіт. ун-т, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.” [та 

ін.]. — Одеса : Фенікс, 2016. — 233, [6] с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А783474 Зі змісту: Щодо спроб запровадження категорії 

«гібридна війна» в сучасному міжнародному праві / Б. В. Бабін. – С. 11–16; 

Міжнародні стандарти здійснення кримінального провадження в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції / А. Г. Каткова. – С. 38–41; Міжнародне 

гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини / Д. О. 

Коваль. – С. 41–46; Нью-Йоркська декларація про біженців та мігрантів: 

новий курс у сфері захисту біженців / О. І. Котляр. – С. 46–50; Правове 

забезпечення права на охорону здоров’я внутрішньо переміщених осіб в 

Україні / Н. В. Хендель. – С. 58–61; Деякі питання громадянства осіб на 

анексованих територіях / Ю. В. Чайковський. – С. 61-65; Міжнародне 

гуманітарне право і права дитини / Л. І. Шейніна. – С. 107–110; 

Міжнародно-правовий вимір гібридної війни як продовження холодної 

війни / Є. М. Селих. – С.137–140. 

53. Національна безпека і оборона України: правове 

запезпечення : навч.-довід. посіб. / М-во внутріш. справ України, Держ. 

НДІ ; [упоряд.: Вербенський М. Г. та ін.]. — Київ ; Харків : Мачулін, 2016. 

— 777 с. –    Шифр зберігання в Бібліотеці:   А784385 У посібнику 

розглянуто та систематизовано міжнародні нормативні документи та 

законодавчі акти України стосовно національної безпеки і оборони 

України. 

54. Олег Сенцов не смог исповедоваться архиепископу 

украинской православной церкви // Факты и комментарии. — 2018. — 

7-13 июня (№ 22). — С. 2. Подано інформацію щодо ситуації навколо 

голодування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває            

20-річний термін покарання за сфабрикованим вироком у російській 



колонії на півночі Росії і який оголосив голодування ”до кінця”, у разі якщо 

Росія не звільнить всіх українських політв’язнів. Текст: 

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

kommentarii/20180607/281547996584534 

55. Олехнович А. ”Спілкуючись із іноземними фахівцями, ми 

захоплюємось їхніми технологіями, а вони – нашими льотчиками” : чи 

йде наша армійська авіація в ногу з часом та які висновки були зроблені 

після 2014-го? На ці та інші запитання … відповів начальник армійської 

авіації Сухопутних військ ЗС України полковник Ігор Яременко / 

Анастасія Олехнович // Народна армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). — С. 3. 

Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

56. Основи програми психологічного супроводу учасників 

АТО : метод. посіб. / Абрамов С. В. [та ін.] ; М-во охорони здоров’я 

України, Дніпропетр. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини, ДУ ”НЦЦ 

”Ін-т кардіології ім. М. Д. Стрежеска” НАМН України. — Дніпро : Акцент 

ПП, 2017. — 163 с.. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А786032  Науково 

обґрунтувано можливіх шляхи запобігання та зниження психологічних 

порушень в учасників локальних військових конфліктів (АТО), необхідність 

чого обумовлена новими громадсько-політичними відносинами, соціальною 

політикою держави і міжнародними рекомендаціями. Особливу увагу 

приділено організації психологічного супроводу як концепції оцінки 

особистого реагування на війну, пошкодження та смерть оточуючих, 

можливості її використання у формуванні нового бачення окремих 

аспектів захисту та реабілітації військових та їх оточення. 

Запропоновано варіанти оригінальних психодіагностичних тестів для 

психологічної діагностики та супроводження.  

57. Павленко С. Релігійний тероризм як загроза світовій 

безпеці: шляхи та способи подолання / С. О. Павленко // Молодий 

вчений. - 2017. - № 11, ч. 6. — С. 966-971. Розглянуто релігійний тероризм 

в контексті загроз світовій безпеці. У процесі аналізу наукового доробку 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180607/281547996584534
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180607/281547996584534
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf


вітчизняних і зарубіжних учених з’ясовано, що релігійний тероризм стає 

найбільш популярним та небезпечним видом тероризму, заснованим на 

релігійному фанатизмі. Визначено цілі, притаманні виключно релігійному 

тероризму: апокаліптична, створення релігійного уряду (теократія), 

чистки за релігійною ознакою. Констатовано, що тероризм у багатьох 

країнах світу виник не тільки в результаті політичних, релігійних, 

національних та економічних суперечностей і конфліктів, а й внаслідок 

високого рівня корупції. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/234.pdf 

58. Панчишин В. У ВМС України стене на одну бригаду 

морської піхоти більше : вона має бути сформована вже до кінця 2018-го 

/ Віталій Панчишин // Нар. армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). — С. 8. 

Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

59. Соколов Б. ”Шпигун” і хуліган : Путін дає зрозуміти світові: 

”Так, ми поводимося погано, а поводитимемося ще гірше …” / Борис 

Соколов // День. — 2018. — 7 черв. (№ 99). — С. 5. Йдеться про справу 

незаконного засудженого в Росії українського журналіста Романа 

Сущенка. Надано інформацію про інтерв’ю Президента Російської 

Федерації (РФ) Володимира Путіна австрійському телебаченню, в ході 

якого він, зокрема, стверджував, що анексія Криму є легітимною, та 

заперечував присутність російських військових на Донбасі. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/shpygun-i-huligan 

60. Толока І. Завдяки міжнародним програмам курсанти 

ВІКНУ [Військового інституту Київського національного 

університету] зможуть отримувати два дипломи : серед останніх кроків 

євроатлантичного поступу Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – долучення вишу до 

освітніх, наукових програм Європейського Союзу (ERASMUS+) та НАТО 

(SPS), а також встановлення тісного співробітництва з європейськими 

навчальними закладами / Ігор Толока ; розмову вів Руслан Ткачук // Нар. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/234.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/shpygun-i-huligan


армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). — С. 14-15. Подано інтерв’ю 

начальника ВІКНУ генерал-майора Ігоря Толоки про інтеграцію вишу до 

освітнього простору ЄС і НАТО, про спеціальності, за якими готує 

Військовий інститут, вступну кампанію 2018 року та ін. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

61. У пошуках нових форматів співробітництва / Прес-служба 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 2 черв.          

(№ 100). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про участь 1-го 

заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Ірини Геращенко 

у дискусії високого рівня на тему ”Нові формати співробітництва НАТО і 

ЄС з Україною”, організованої Комітетом у закордонних справах ВР 

України, Центром глобалістики ”Стратегія XXI” у партнерстві з 

Центром інформації та документації НАТО в Україні. У виступі Ірини 

Геращенко зазначено, що ключовими завданнями нинішньої сесії 

парламенту є ухвалення законів ”Про Вищий антикорупційний суд” та 

”Про національну безпеку України”. Проінформовано про результати 

засідання гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи та 

наголошено, що ескалація ситуації на Донбасі та блокування усіх питань 

порядку денного робочих підгруп є свідченням відсутності політичної волі 

Російської Федерації (РФ) виконувати взяті  у Мінських домовленостях 

зобов’язання. Текст: http://www.golos.com.ua/article/303704 

62. Україна наполягає на найшвидшому звільненні 

українських заручників, які перебувають у в’язницях на окупованій 

території та в Росії // Нар. армія. — 2018. — 31 трав. (№ 22). — С. 2. 

Подано матеріали з виступу Президента України Петра Порошенка під 

час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Республіки 

Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

63. Фещенко Є. Снаряди летять у селища : окупанти 

продовжують грубо порушувати норми міжнародного гуманітарного права 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf
http://www.golos.com.ua/article/303704
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf


/ Євдокія Фещенко // Україна молода. — 2018. — 5 черв. (№ 59). — С. 2. 

Йдеться про те, що у районі проведення Операції об’єднаних сил 

російсько-окупаційні війська 3 червня 2018 року 27 разів порушили режим 

припинення вогню. Зазначено, що найактивнішi бойові дії тривали в 

районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, 

Лебединське. Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3317/2006/123597/ 

64. Чорнобривець Р. Щодо доцільності легалізації 

вогнепальної зброї для самозахисту в Україні з урахуванням 

міжнародного досвіду / Р. Є. Чорнобривець // Молодий вчений. - 2017. - 

№ 11, ч. 6. — С. 1022-1025. Розглянуто питання доцільності легалізації 

вогнепальної зброї для самозахисту в Україні, зроблено висновок, що 

легалізація зброї призведе до більш негативних наслідків, ніж позитивних. 

Проаналізовано практику запровадження зброї для самозахисту різними 

країнами світу. Зроблено висновок, що не потрібно легалізовувати в 

Україні обіг вогнепальної зброї, слід залишити кримінальну 

відповідальність за статтями 263, 263–1 Кримінального кодексу України 

(далі – КК України). Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/246.pdf 

65. Щербінін О. Військові матимуть тривалішу відпустку, 

також їм планують виплачувати компенсацію за невикористані дні 

відпочинку / Олександр Щербінін // Нар. армія. — 2018. — 31 трав.        

(№ 22). — С. 16. Подано відповіді на запитання читачів під час прямої 

телефонної лінії в редакції газети ”Народна армія”. Зокрема, розглянуто 

питання про останні зміни в чинному законодавстві у соціальній сфері та  

проблеми, з якими найчастіше звертаються родини військовослужбовців. 

Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf 

Захист цивільного населення під час збройного конфлікту 

66. Гуль Т. Військові збори: оплатні тонкощі Описується 

ситуація: працівника призвано на військові збори, на період яких за ним 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3317/2006/123597/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/246.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5554-%2831-05-2018%29.pdf


зберігаються місце роботи, посада і середня зарплата. Ставляться питання 

та надаються роз’яснення: як правильно розрахувати середню зарплату та 

оплатити період зборів; чи існують нюанси при виплаті таких сум? / 

Тетяна Гуль // Податки та бухгалтерський облік. - 2017. - 20 листоп.        

(№ 93). — С. 23-27.  Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-93/article-32169.html 

67. Гуль Т. Військові збори: оподатковуємо середню зарплату 

та відображаємо у звітності Описується ситуація: працівника призвано на 

військові збори на період яких за ним зберігаються місце роботи, посада і 

середня зарплата. Розповідається про оподаткування середнього заробітку 

за період зборів, а також про нюанси його відображення у звітності / 

Тетяна Гуль // Податки та бух. облік. - 2017. - 20 листоп. (№ 93). — С. 28-

29. Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-93/article-

32170.html 

68. Жичко В. ”За последние четыре года Донецк у нас на 

глазах превратился в какое-то советское вымирающее село” : о 

выживании в ”ДНР” ”Фактам” рассказала вынужденная переселенка       

38-летняя Виктория, покинувшая Донецк несколько месяцев назад / Вера 

Жичко // Факты и комментарии. — 2018. — 31 мая – 6 июня (№ 21). —     

С. 9. Текст: http://fakty.ua/270182-za-chetyre-goda-doneck-prevratilsya-v-

kakoe-to-sovetskoe-vymirayucshee-selo-foto-video 

69. Зозуль Т. Особливості емоційно-особистісної сфери дітей із 

сімей вимушених переселенців / Таміла Володимирівна Зозуль // 

Психологія і особистість. - 2018. - № 1. — С. 85-95. Викладено результати 

дослідження особливостей емоційно-особистісної сфери дітей із сімей 

вимушених переселенців. Визначено проблемні характеристики, що 

заважають успішній соціально-психологічній адаптації дитини, побудові 

системи ефективної комунікації. Розкрито основні механізми 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-93/article-32169.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-93/article-32170.html
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спрямованості психологічного захисту. Текст: 

http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%961_2018-7.pdf 

70. Кущ П. На передовій інформаційної війни : напередодні 

професійного свята журналістів у столиці презентували збірку статей 

нашого донецького колеги Станіслава Асєєва ”В ізоляції” / Павло Кущ // 

Уряд. кур’єр. — 2018. — 6 черв. (№ 105). — С. 1, 3. Йдеться про 

презентацію книги ”В ізоляції” донецького журналіста Станіслава 

Асєєва, якого бойовики утримають в ув’язненні на окупованій території 

за звинуваченням у шпигунстві та диверсійній діяльності. Надано 

інформацію про утиски свободи слова на тимчасово окупованих 

територіях України, де за оцінками експертів Національної спілки 

журналістів Україним (НСЖУ) з 2014 р. в полоні бойовиків побували 

щонайменше 100 журналістів. Охарактеризовано ситуацію зі свободою 

слова і безпекою журналістської праці згідно з результатами 

дослідження, проведеного у межах проекту ”Індекс фізичної безпеки 

журналістів України”. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-peredovij-

informacijnoyi-vijni/ 

71. Лиховид І. Бізнес-план – замість безробіття : як пілотний 

урядовий проект допомагає переселенцям і малозабезпеченим людям / Інна 

Лиховид // День. — 2018. — 7 черв. (№ 99). — С. 11. Надано інформацію 

про проект ”Рука допомоги”, ініційований Міністерством соціальної 

політики та реалізований за підтримки Світового банку. Мета проекту – 

допомога переселенцям і членам малозабезпечених сімей. В 2017 р. проект 

розпочався у Харківській, Полтавській і Львівській областях, а з 2018 р. 

реалізовується і в окремих об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) 

Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Зазначено, що наразі 

учасниками проекту стали близько трьох тисяч українців, із них понад 150 

отримали фінансову допомогу та стали підприємцями, понад 800 

працевлаштовані, близько 600 – залучені до оплачуваних робіт на користь 

http://psychpersonality.inf.ua/%D0%9F%D0%9E_%E2%84%961_2018-7.pdf
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-peredovij-informacijnoyi-vijni/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-peredovij-informacijnoyi-vijni/


громади. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/biznes-plan-zamist-

bezrobittya 

72. Матеріали XX Ювілейної Міжнародної звітної конференції 

юних юристів, студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-

річчю Національного університету ”Одеська юридична академія” та 

170-річчю Одеської школи права : 12 трав. 2017 р. : у 3 т.  Т. 2 / [відп. 

ред. Г. О. Ульянова ; уклад.: Ю. Д. Батан]. — Одеса : Фенікс, 2017. — 467 

с.  Шифр зберігання в Бібліотеці:  А783501-2 Зі змісту: Проблема участі 

у місцевих виборах внутрішньо переміщених осіб в Україні / К. Б. Димов. – 

С. 16–18.  

73. Обговорили гуманітарні проблеми прифронтової зони // 

Голос України. — 2018. — 1 черв. (№ 99). — С. 2. Йдеться про відвідання 

народним депутатом України Наталією Веселовою на запрошення 

Гуманітарної місії ”Проліска” селища Опитне, що поблизу Донецького 

аеропорту. Під час зустрічі із місцевими жителями обговорено 

гуманітарні проблеми в населеному пункті: відсутність органів місцевої 

влади, проблеми розмінування, постачання електроенергії тощо. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303630 

74. Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за матеріалами 

круглого столу : 16 груд. 2017 р. : [тези доп.] / М-во освіти і науки України, 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін. ; редкол.: І. А. Грицяк та ін.]. — Київ : 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 254 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці :  А783451 Зі змісту: Російська агресія проти України як 

загроза «ядерному табу» / О. В. Потєхін. – С. 19–27; Міжнародно-

правовий захист цивільного населення під час збройних конфліктів / І. Ю. 

Слюсаренко. – С. 79–83; Деякі аспекти соціального захисту учасників 

бойових дій / О. С. Кравченко. – С, 110–116; Механізм здійснення 

соціального захисту вразливих верств населення України: переселенців, 

військовослужбовців, учасників АТО / І. М. Полякова. – С. 177–18. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/biznes-plan-zamist-bezrobittya
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/biznes-plan-zamist-bezrobittya
http://www.golos.com.ua/article/303630


75. Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи 

цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах // Надзвич. 

ситуація+. - 2018. - № 3. — С. 18-19. Щодо створення системи захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

76. Ушакова Л. АТО-допомога чи нецільова допомога? / Лілія 

Ушакова // Податки та бух. облік. - 2017. - 9 листоп. (№ 90). — С. 30. 

Описано ситуацію: на підприємство з проханням про надання благодійної 

допомоги звернувся колишній працівник, який під час участі в АТО 

(проходив військову службу за призовом під час мобілізації в зоні 

проведення АТО) був поранений і зараз має інвалідність, директор 

підприємства прийняв рішення виплатити йому допомогу в розмірі          

10 000,00 грн. Ставиться питання: чи обкладається така допомога 

податком з доходів фізичних осіб і військовим збором?. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-90/article-31806.html 

Міжнародний досвід вирішення конфлікту 

77. Актуальні шляхи удосконалення українського 

законодавства : зб. тез наук. доп. і повідомл. VI Всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів, науковців та молодих вчених : (Харків,            

18 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т            

ім. Ярослава Мудрого, Юрид. акад. ; [редкол.: В. П. Янишен та ін.]. — 

Харків : Право, 2017. — 439 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А783519 

Зі змісту: Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб 

в Україні / М. Р. Рудковська. – С. 215–218; Міжнародно-правовий захист 

жертв збройних конфліктів / С. В. Джанашия. – С. 265–267; Миротворчі 

операції ООН як засіб міжнародно-правового врегулювання збройних 

конфліктів / Я. В. Фаркаш. – С. 301–303. 

78. Заноз Н. 298 жертв трагедії ”Боїнга” над Донбасом – це 

справа рук Путіна / Назарій Заноз // Шлях перемоги. - 2018. - 30 трав.   

(№ 22). — С. 1. Йдеться про наведені докази міжнародної Спільної слідчої 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-90/article-31806.html


групи, що таки Росія збила літак рейсу МН17 у повітряному просторі 

України, про зменшення залежності від Росії в усіх сферах економіки та 

політики. 

79. Мокляк В. Сучасний досвід США у сфері запобігання 

тероризму / В. В. Мокляк // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. 

пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого, Ін-т вивч. проблем злочинності. — Харків, 2017. – Вип. 34. -      

С. 219-230. – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп14628-34 Проаналізовано 

сучасний досвід США у сфері запобігання терористичній діяльності. 

80. Проблеми відповідальності держави : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. : 8 квіт.   2016 р. / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т 

міжнар. відносин. — Одеса : Фенікс, 2016. — 150, [3] с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А783475 Зі змісту: Правові наслідки вчинення 

міжнародних злочинів у Сирії для України / Б. В. Бабін. – С. 32–39; 

Відповідальність Російської Федерації за екологічну шкоду, спричинену 

внаслідок агресії проти України / М. О. Медведєва. – С. 43–48; 

Становление и развитие концепции ответственности государств по 

защите населения от особо тяжких преступлений в условиях 

вооруженных конфликтов / Т. Л. Сыроед. – С. 48–58; Реалізація 

міжнародного судочинства у сфері відповідальності держав за 

міжнародні злочини: проблеми та перспективи їх вирішення /К. А. Важна. 

– С.59–71; Проблеми забезпечення відповідальності держави за 

інформаційні міжнародно-протиправні діяння / І. М. Забара. – С. 87–99; 

Международная ответственность за агрессивную аннексию территорий 

/ В. П. Кононенко. – С. 100–103; Міжнародно-правові аспекти 

відповідальності за порушення прав людини на тимчасово окупованій 

території України / Є. Є. Борисов. – С. 129–132; Відповідальність держав 

за міжнародно-протиправні діяння у міжнародному праві / С. Путятіна. – 

С. 139–142. 



81. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : 

зб. наук. пр. студентів-магістрів з права / М-во освіти і науки України, 

Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; [упоряд. І. І. Митрофанов]. 

— Кременчук : Щербатих О. В., 2017. — 191 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А783461 Зі змісту: Правовий фундамент антитерористичної 

діяльності в Україні / А. М. Даценко. – С. 22–29; Актуальні проблеми 

протидії тероризму: міжнародно-правовий аспект / В. С. Шевченко. –     

С. 161–166. 

82. Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх 

вирішення : матеріали II Регіон. круг. столу, 28-29 верес. 2017 р., м. Одеса 

/ Генер. прокуратура України, Голов. військ. прокуратура, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. — 

261 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  Б355198 Зі змісту: Щодо 

відповідальності за злочини терористичної спрямованості / О. Бантишев. 

– С. 19–21; Сучасний тероризм в Україні / Т. Борець. – С. 30–32; 

Ефективність та удосконалення системи антитерористичної безпеки на 

національному рівні у ФРН / І. Клопотун, Ю. Лавренюк. – С. 102–106; 

Сучасний тероризм і методи антитерористичної діяльності / Л. 

Котляренко, В. Косован. – С. 107–109;  «Фінансування тероризму» – 

дискусія в теорії кримінального права та проблеми уніфікації 

антитерористичного законодавства Україні / О. Чорний. – С. 197–199; 

Актуальні питання боротьби з міжнародним тероризмом (на прикладі 

міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Іраку і 

Леванту» / В. Ярмоленко. – С. 206–209 [з презентацією С. 255–261]; 

Протидія тероризму: сучасний міжнародний досвід та перспективи його 

реалізації в Україні: [презентація] / Б. Леонов. – С. 221–225. 

83. Шерр Д. Нові ризики війни / Джеймс Шерр // Дзеркало 

тижня. — 2018. — 2-8 черв. (№ 21). — С. 1, 3. В статті провідного 

позаштатного співробітника Королівського інституту міжнародних 

відносин (Чатем Хаус, Великобританія) проаналізовано нову ситуацію у 



відносинах двох систем (Росії та Заходу) в зв’язку з процесом руйнування 

біполярного світу, який розпочався після 1991 р. Наголошено на 

зростаннях ризику війни в умовах багатополярності. Зазначено, що 

загроза з боку Росії має системний характер, про що свідчать агресивні 

війни проти Грузії та України, участь Російської Федерації (РФ) у війні в 

Сирії тощо. Акцентовано увагу на тому, що жорстка і консолідована 

позиція Заходу все ж змусила Росію останнім часом переглянути напрям 

своїх основних зусиль і перейти від заходів військового тиску до 

прихованих операцій з дестабілізації західних країн. Охарактеризовано 

зовнішню політику Президента Сполучених Штатів Америки (США) 

Дональда Трампа, зокрема, висловлено думку щодо негативних наслідків 

рішення про вихід США із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

Текст: https://dt.ua/internal/novi-riziki-viyni-279542_.html 
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