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Досвід ведення гібридних конфліктів 

1. Активізуємо двосторонній діалог з Норвегією : за повідомл. 

прес-служби апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 

16 трав. (№ 88). — С. 3. Надано інформацію про зустрічі 1-го заступника 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Ірини Геращенко із 

представниками делегації Королівства Норвегія на чолі із Державним 

секретарем Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія 

Аудуном Халворсеном, під час якої було обговорено широке коло питань 

двосторонньої співпраці. Акцентовано увагу на небезпеці реалізації 

проекту ”Північний потік-2”, який є виключно політичним проектом 

Росії. Обговорено питання протидії гібридним методам війни Російської 

Федерації (РФ) і поточну безпекову, гуманітарну та екологічну ситуацію 

на Донбасі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/302992 

2. Бойко І. Ціна війни для Росії : після відвідин Донбасу 

спецпредставник Держдепу США Курт Волкер констатує, що українці не 

зможуть повернути захоплену територію збройним шляхом / Іван Бойко // 

Україна молода. — 2018. — 18 трав. (№ 53). — С. 2. Наголошено, що 

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер під час поїздки 

в Україну зустрівся з Президентом України Петром Порошенком. 

”Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили 

важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій 

частині, йдеться у повідомленні прес-служби Президента. Надано 

інформацію про зустріч Курта Волкера з народними депутатами України. 

Обговорено питання деокупації Донбасу. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3311/2006/123189/ 

http://www.golos.com.ua/article/302992
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3311/2006/123189/


3. Гопко Г. Які законодавчі зміни потрібні для захисту 

телерадіопростору : Ганна Гопко звернулася з листом до голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія 

Артеменка / Ганна Гопко // День. — 2018. — 11-12 трав. (№ 81/82). —      

С. 29. Подано звернення голови Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) у закордонних справах Ганни Гопко до голови Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка щодо 

проблеми захисту українського інформаційного простору від гібридної 

агресії Російської Федерації (РФ). Акцентовано увагу на діяльності деяких 

де-юре українських телеканалів, що транслюють телепередачі, які є, по 

суті, пропагандою держави-агресора і спрямовані на підрив незалежності 

та національної єдності України. Запропоновано надати пропозиції щодо 

законодавчих змін, які необхідні для надійного захисту українського 

телерадіопростору. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/yaki-

zakonodavchi-zminy-potribni-dlya-zahystu-teleradioprostoru 

4. Грабовський С. Як не допустити реваншу? : ”П’ята колона” 

вже не маскується і мобілізує свої сили / Сергій Грабовський // День. — 

2018. — 15 трав. (№ 83). — С. 4. Йдеться про спроби деяких політичних 

сил дестабілізувати ситуацію в Україні в ході святкування 9 травня 

Перемоги в Другій світовій війні. Зазначено, що в ефірі деяких телеканалів 

пролунали провокаційні заяви та демонструвалися відверто 

антиукраїнські пропагандистські матеріали. В ході організованих деякими 

політиками та посадовими особами акціях використовувалась заборонена 

в Україні символіка та звучали лозунги, які використвує Російська 

Федерація (РФ) в інформаційній війні проти України. Наголошено на 

необхідності вжити рішучих заходів для захисту української державності 

згідно зі статтею 65 Конституції України. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/yak-ne-dopustyty-revanshu 

5. Європейці побачили жахіття на власні очі / Інформ. упр. 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 17 трав.         

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/yaki-zakonodavchi-zminy-potribni-dlya-zahystu-teleradioprostoru
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/yaki-zakonodavchi-zminy-potribni-dlya-zahystu-teleradioprostoru
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/yak-ne-dopustyty-revanshu


(№ 89). — С. 3. Надано інформацію про зустріч голови Постійної делегації 

Верховної Ради України (ВР України) в Парламентській асамблеї 

Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) Артура 

Герасимова із президентом ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі. Обговорено 

питання протидії російській агресії на Донбасі та необхідності повного 

відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. 

Приділено увагу ситуації на території окупованого Криму. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303065 

6. Жичко В.”Я хочу жить в Украине! Вы не знаете, что такое 

война!” – кричала пожилая женщина, которую силой тащили 

голосовать за ”ДНР” : четыре года назад, 11 мая 2014-го, на территории 

Донецкой и Луганской областей состоялся инициированный Россией 

незаконный ”референдум о статусе региона” / Вера Жичко // Факты и 

комментарии. — 2018. — 17-23 мая (№ 19). — С. 7. Текст: 

http://fakty.ua/267781-ya-hochu-zhit-v-ukraine-ostanovites-vy-zhe-ne-znaete-

chto-takoe-vojna 

7. Здоровило Т. Блокпости переобладнають : мобільність 

правоохоронців на Донеччині та Луганщині буде збільшено за рахунок 

додаткових патрулів / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2018. —       

15 трав. (№ 51). — С. 2. Йдеться про заяву заступника голови Нацполіції 

Костянтина Бушуєва на робочiй нарадi в Бахмуті пiд час обговорення (з 

керівниками поліції Донецької і Луганської областей та інших регіонів 

країни) переформатування роботи блокпостів, а також порядку несення 

служби під час Операції об’єднаних сил батальйонами поліції особливого 

призначення. Текст: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3309/2006/123087/ 

8. Зміна формату : 30 квітня АТО на Донбасі завершилась. На 

заміну їй прийшла Операція об’єднаних сил, прописана в Законі про 

реінтеграцію Донбасу. Військові аналітики зазначають, що це просто зміна 

формату, відтак ООС і АТО триватимуть паралельно. Порядок здійснення 

бойових дій в окупованому Донбасі не змінюється. Військові, як і раніше, 

http://www.golos.com.ua/article/303065
http://fakty.ua/267781-ya-hochu-zhit-v-ukraine-ostanovites-vy-zhe-ne-znaete-chto-takoe-vojna
http://fakty.ua/267781-ya-hochu-zhit-v-ukraine-ostanovites-vy-zhe-ne-znaete-chto-takoe-vojna
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3309/2006/123087/


не можуть вести вогонь у відповідь, техніка не вдосконалюється, активних 

бойових дій ЗСУ не проводять // Профспілк. вісті. — 2018. — 10 трав.     

(№ 18/19). — С. 2. 

9. Іванець А. ”ФСБшники покликали на кухню й запитали, 

що за синя папка лежить на холодильнику” : Крим із центру туризму й 

культури перетворили на мілітаризовану територію страху, в якої немає 

перспектив розвитку, – каже історик Андрій Іванець / Андрій Іванець // 

Країна. - 2018. - № 15 (19 квіт.). — С. 30-33. Інтерв’ю з істориком, 

науковим працівником Науково-дослідного інституту укранознавства (з 

вересня 2017-го року) Андрієм Іванцем, який народився у Сімферополі, із 

2014 року живе у Києві (сім’я залишилася в анексованому Криму) про 

перспективи повернення окупованого Російською Федерацією півострова 

Крим; про мілітаризацію та колонізація переселенцями з Росії (з березня 

2014 року на півострів переїхало майже 200 тисяч росіян, це приблизно 10 

відсотків загальної кількості тамтешнього населення), погіршення 

екологічної ситуації; про вірогідність перетворення півострову на 

військову базу (у Криму вже є носії для ядерних ракет, а ще можуть 

завезти на півострів атомну зброю). 

Текст: https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_fsbshniki-poklikali-na-

kuhnyu-j-zapitali-scho-za-sinya-papka-lezhit-na-holodilniku/832286 

10. Ідеологічне та квазіправне обґрунтування Російською 

Федерацією анексії Автономної Республіки Крим / Нац. акад. Служби 

безпеки України ; [упоряд.: О. Ф. Бєлов та ін.]. — Київ : Нац. акад. СБУ, 

2017. — 282 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А783454 Висвітлено 

ідеологізовані історико-політичні версії правомірності «імперської» 

політики Росії щодо України крізь призму російської псевдонаукової та 

політичної думки в питанні статусу Автономної Республіки Крим, а 

також здійснено політико-правовий аналіз квазіправового обґрунтування 

Російською Федерацією анексії Автономної Республіки Крим. 

https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_fsbshniki-poklikali-na-kuhnyu-j-zapitali-scho-za-sinya-papka-lezhit-na-holodilniku/832286
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_fsbshniki-poklikali-na-kuhnyu-j-zapitali-scho-za-sinya-papka-lezhit-na-holodilniku/832286


11. Іляшко О. Деякі особливості правової політики держави 

в умовах гібридної війни / О. О. Іляшко // Прикарпат. юрид. вісн. 

: зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Івано-Франківськ, 2017. 

— Вип. 3 (18). – С. 9-13. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 17531-3(18). 

Розглянуто деякі особливості правової політики держави в умовах 

гібридної війни. Оскільки складові правової політики держави в умовах 

гібридної війни не є сталими, структура не є чіткою, а перелік не можна 

вважати вичерпним. Адже суспільні відносини ввесь час змінюються, а 

отже може змінюватися і сама структура правової політики, 

адаптуючись під вимоги громадянського суспільства. 

Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/4.pdf   

12. Капсамун І. ”Iнструменти” для Путіна : важливо, що були 

обговорені конкретні протидії Росії, а саме – можливість посилення 

санкцій, – експерт / Іван Капсамун // День. — 2018. — 11-12 трав.            

(№ 81/82). — С. 2. Надано інформацію про зустріч Президента України 

Петра Порошенка в Аахені (Німеччина) з Федеральним канцлером 

Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Емманюелем 

Макроном, під час якої обговорено шляхи врегулювання конфлікту на 

Донбасі та протидії російській агресії щодо України. Надано коментарі 

щодо результатів зустрічі міністра закордонних справ України у 2007–

2009 рр. Володимира Огризка. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/instrumenty-dlya-putina 

13. Короп І. Інформаційний тероризм / І. В. Короп // Альм. 

міжнар. права. - 2017. - Вип. 18. — С. 96-102. Розглянуто поняття 

«тероризму» у загальних його ознаках. Висвітлено проблематику 

незакріплення його на міжнародному рівні. Наголошено, що тероризм не є 

чимось безпричинним, а навпаки, завжди супроводжується певною 

метою. Розглянуто питання трансформації тероризму в інформаційну 

сферу, проааналізовано становлення інформаційного тероризму як 

наслідок стрімкого розвитку сучасного суспільства. Зазначено види 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2017/4.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/instrumenty-dlya-putina


інформаційного тероризму та надано їх стислу хактеристику і спосіб 

впливу на громадськість. Зазначено можливі варіанти вирішення цієї 

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

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

N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/amp_2017_18_1

4.pdf 

14. Кравець А. Політика Москви щодо України завжди була 

агресивною : процес розпаду Радянського Союзу не був завершений з 

промовою Горбачова 25 грудня 1991 року. нинішній керманич Кремля 

[Президент Росії Володимир Путін] у будь-який спосіб намагається 

відновити радянську імперію, і ми зараз переживаємо один з найбільш 

драматичних моментів цієї політики – анексію Криму, ”гібридну війну” на 

Донбасі. За висновками істориків, науковців, політологів, нинішня 

ситуація на Донбасі багато в чому стала наслідком довголітньої політики 

радянської влади та керманичів Кремля. Підтвердженням того є, зокрема, 

результати досліджень демографічних, міграційних, культурних 

особливостей Донбасу українського етнолога Лесі Гасиджак / Анатолій 

Кравець // Нар. армія. — 2018. — 9 трав. (№ 19). — С. 17. Йдеться, 

зокрема, про те, що радянська влада робила все, ”щоб знищити 

генетичний код нації на Донбасі”, про підготовку Кремлем сепаратизму 

на Донбасі ще задовго до проголошення незалежності України, а також – 

про технології КДБ на Донбасі. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5551-

%2809-05-2018%29.pdf 

15. Крамарчук О. Любляна підбирає ключик до логіки 

Кремля: Словенія вважає, що санкції проти Росії – єдиний ефективний 

інструмент впливу міжнародної спільноти на ситуацію на Донбасі / Оксана 

Крамарчук // Уряд. кур’єр. — 2018. — 12 трав. (№ 89). — С. 2. Надано 

інформацію про спільну прес-конференцію у Києві Президента України 

Петра Порошенка з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, 

який прибув до України із робочим візитом. Президент України Петро 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/amp_2017_18_14.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/amp_2017_18_14.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/amp_2017_18_14.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/amp_2017_18_14.pdf
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Порошенко наголосив на необхідності розробки нової програми співпраці з 

Європейським Союзом (ЄС) та поглиблення інтеграції в НАТО. Петро 

Порошенко та Борут Пахор також обмінялися думками щодо кроків, 

необхідних для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/lyublyana-pidbiraye-klyuchik-do-logiki-

kremlya/ 

16. Крапивенко Д. Українські ЗМІ чи ворожі коригувальники : 

як українські медіа за часів незалежності прокладали шлях для наступу 

”русского мира”. У переліку причин, що призвели до війни на Донбасі, 

українські ЗМІ не потраплять навіть до топ-20. Сам Путін, його генерали й 

придворні медіа, п’ята колона всередині країни, українські олігархи, 

режим Януковича … Але коли подивитися прискіпливіше, то ми 

побачимо, що спільний інформаційний простір із Росією до 2014-го на 

наших теренах вибудовувався значно успішніше, ніж економічна й 

політична інтеграція колишньої метрополії та колонії / Дмитро Крапивенко 

// Укр. тиждень. — 2018. — № 17 (27 квіт.–3 трав.). — С. 16-17. 

17. Курт Волкер: ”Русскоязычные жители Донбасса хотят, 

чтобы оккупированные территории вернулись в Украину” : об этом 

спецпредставитель Госдепартамента США заявил в ходе своей поездки в 

восточные регионы нашей страны // Факты и комментарии. — 2018. — 17-

23 мая (№ 19). — С. 2. Подано інформацію про візит спеціального 

представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера 

на Донбас, що відбувся 15 травня 2018 р. Текст: http://fakty.ua/268392-

zhiteli-donbassa-hotyat-chtoby-territorii-vernulis-ukraine—volker 

18. Лукас Е. Навіщо забороняти RT? Russia Today (RT) – це 

неподобство. Проте забороняти телемережу було б помилкою, 

принаймні у Великій Британії : у пропагандистського каналу, 

фінансованого Кремлем, виникли проблеми з британським регулятором 

телерадіомовлення Ofcom. Порушується питання стосовно форми 

власності, тобто чи є російська держава ”правильним” власником 
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телеканалу. Частина претензій полягає в тому, що програми RT, де лише 

полеміка й теорії змови, суперечать законодавству Великої Британії у 

сфері телерадіомовлення / Едвард Лукас // Укр. тиждень. — 2018. — № 17 

(27 квіт. - 3 трав.). — С. 26. У статті автора Economіst, старшого віце-

президента Центру аналізу європейської політики (CEPA, Варшава й 

Вашингтон) обгрунтовано необхідність об’єднання міжнародних зусиль 

для протистояння й узгодженого реагування на російські загрози в світі, 

які зачіпають кожну сферу – від кібератак до розробки новітньої ядерної 

зброї, та порушують правову систему. Відзначено, що важливо 

бойкотувати осередок російської пропаганди – телеканал RT, а також 

перекрити потік брудних російських грошей у британську фінансову 

систему й на ринок нерухомості. Текст: 

http://tyzhden.ua/Columns/50/213008 

19. Медуниця Ю. Нескорені готують результат на осінь : наша 

команда активно набуває кондицій до фінальної частини Invictus Games, 

які відбудуться у жовтні в австралійському Сіднеї / Юрій Медуниця // 

Уряд. кур’єр. - 2018. - 15 трав. (№ 90). — С. 2. Йдеться про українську 

команду, що відправиться цього року до Австралії на ”Ігри нескорених”. 

Наголошено на значенні реабілітації спортом українських воїнів, що 

отримали поранення та каліцтво. Повідомлено про необхідність 

проведення на державному рівні заходів, спрямованих на розвиток 

спортивної реабілітації учасників бойових дій їз зони АТО. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/neskoreni-gotuyut-rezultat-na-osin/ 

20. ”Мы видели, как Владимир Путин запрыгнул в грузовик и 

проехал из России в Крым” : мировое сообщество осудило открытие 

Керченского моста, состоявшееся 15 мая. Украина готовится защищать 

свои интересы в международных судах // Факты и комментарии. — 2018. 

— 17-23 мая (№ 19). — С. 2. Подано, зокрема, коментарі Президента 

України Петра Порошенка, міжнародних політиків. Текст: 

http://tyzhden.ua/Columns/50/213008
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http://fakty.ua/268395-videli-kak-putin-zaprygnul-v-gruzovik—v-ssha-

prokommentirovali-otkrytie-krymskogo-mosta 

21. Окремий регіональний центр проти гібридної агресії / Прес-

служба апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. —           

18 трав. (№ 90). — С. 3. Надано інформацію про зустріч Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Андрія Парубія з делегацією парламентаріїв 

Саейму Латвійської Республіки на чолі зі Спікером Інарою Мурнієце. У 

виступі Андрія Парубія наголошено, що для вивчення загроз гібридної війни 

та напрацювання рекомендацій і відповідей на її виклики дуже важливим є 

створення регіонального центру протидії гібридній агресії. Під час 

зустрічі обговорено формат подальшої співпраці на рівні парламентів 

обох країн, зокрема в питаннях протистояння російській агресії, гібридній 

війні тощо. Текст: http://www.golos.com.ua/article/303112 

22. Олеханович О. Від яких ракет ”відіб’є” літак новий 

бортовий комплекс оборони / Олександр Олеханович // Нар. армія. - 

2018. - 3 трав. (№ 18). — С. 11. Розглянуто особливості та технічні 

характеристики систем радіоелектронного захисту літальних папаратів. 

23. Олеханович О. Радіоелектронний захист війська 

зміцнюється / Олександр Олеханович // Нар. армія. - 2018. - 3 трав.         

(№ 18). — С. 11. Розглянуто модельний ряд потужних зразків техніки РЕБ 

у стаціонарному, рухомому та авіаційному варіантах. 

24. ”Північний потік-2” може стати каталізатором для 

повномасштабного військового наступу російських військ / Прес-

секретар Голови Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. —         

18 трав. (№ 90). — С. 3. Надано інформацію про зустріч Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Андрія Парубія зі cпеціальним представником 

Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) в 

питаннях України Куртом Волкером. Обговорено ситуацію на сході 

України. Голова ВР України заявив, що для України дуже важливою є 

позиція США щодо продовження й посилення санкцій проти Російської 
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Федерації (РФ). Наголошено на ризиках для міжнародної безпеки 

спорудження газопроводу ”Північний потік-2”, який є інструментом 

тиску Росії на європейські країни. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303110 

25. Полторак С. Міністр оборони України Степан Полторак: 

”РФ розгорнула на кордоні з Україною потужне угруповання, але ми 

знаємо її слабкі місця” : скільки військ зосередила Росія на кордоні з 

Україною? Чи багато українських вояків все ще перебуває в полоні 

терористів ”Л/ДНР”? Що за зброю США може надати Україні в 

доступному для огляду майбутньому? Коли Київ зможе реально 

претендувати на вступ до НАТО? На ці та багато інших питань в інтерв’ю 

з шеф-редактором OBOZREVATEL.UA Орестом Сохаром відповів Міністр 

оборони України Степан Полторак / Степан Полторак // Нар. армія. — 

2018. — 9 трав. (№ 19). — С. 2-3. Текст: 

http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/08/rf-rozgornula-na-kordoni-z-ukrainoyu-

potuzhne-ugrupovannya-ale-mi-znaemo-ii-slabki-misczya-stepan-poltorak/ 

26. Попович Д. Сколько стоит наш солдат / Денис Попович // 

Сегодня. - 2018. - 2 мая. — С. 3. Зауважено, що на утримання одного 

солдата в 2018 році передбачено $ 12 тис. Витрати на утримання бійця 

української армії стають більше з кожним роком: сьогодні – на $ 4 тис.. 

27. Портников В. Україна і ”гібридний мир” Путіна як пастка 

Кремля / Віталій Портников // Універсум. - 2018. - № 1/2. — С. 47. 

Прокоментовано висловлювання президента Росії Володимира Путіна 

щодо відносин з Україною. Текст: 

https://www.radiosvoboda.org/a/28973563.html 

28. Пригода М. Нові козирі в боротьбі з ворогом : АТО офіційно 

переформатували в Операцію Об’єднаних сил. Україна нарешті отримала 

американські протитанкові комплекси Javelin / Марко Пригода // Львів. 

Пошта. — 2018. — 3 трав. (№ 34/35). — С. 11. Зазначено, що ООС 

передбачена законом ”Про особливості державної політики із 
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забезпечення державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях”. Цей 

документ неофіційно називають ”закон про реінтеграцію”. Варто 

звернути увагу й на те, що учасники ООС мають спеціальні повноваження 

і в разі крайньої потреби можуть використовувати зброю та спецзасоби. 

29. Рекотов П. Зміст поняття «військова окупація» в 

міжнародному праві до середини ХХ ст. / П. В. Рекотов // Вісн. Запоріз. 

нац. ун-ту: зб. наук. пр. Юрид. науки. – Запоріжжя, 2017. - № 2. – С. 24-30. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці Бп16343-2(2017) Розглянуто зміст 

поняття «військова окупація» в міжнародному праві та еволюцію цього 

правового інституту до середини ХХ ст.., його розуміння, значення й 

залежність від особливостей того чи іншого історичного періоду; вказано 

характерні ознаки. 

30. Смешко І. Ігор Смешко: ”Термін ”гібридна війна” 

використовують, щоб прикрити свою бездіяльність” : [за матеріалами 

інтерв’ю екс-голови СБУ, екс-начальника Голов. упр. розвідки М-ва 

оборони] / Ігор Смешко // Універсум. - 2018. - № 1/2. — С. 36. Обговорено 

законопроект ”Про національну безпеку України”. 

31. Тереверко О. У критичній ситуації ви ніколи не 

підійметеся до рівня своїх очікувань, а впадете до рівня своєї 

підготовки”, – говорить курсантам колишній ”кіборг”, а нині 

викладач ХНУПС імені Івана Кожедуба майор Борис Рябуха / 

Олександр Тереверко // Нар. армія. - 2018. - 3 трав. (№ 18). — С. 9. 

Викладено біографію та бойовий шлях учасника бойових дій на Сході 

України. 

32. Ткачук Р. Кремль параноїдально боїться повторення 

”кольорових” революцій у Росії : керівник ”Левада-Центру” Лев Гудков 

– про виставу під назвою ”вибори Путіна” та можливі сценарії дрейфу 

російського режиму в найближчі роки / Руслан Ткачук // Нар. армія. — 



2018. — 9 трав. (№ 19). — С. 16. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5551-

%2809-05-2018%29.pdf 

33. 30 квітня розпочалась операція Об’єднаних сил із відсічі та 

стримування збройної агресії Росії на Донбасі // Нар. армія. - 2018. -       

3 трав. (№ 18). — С. 3.  Президент, Верховний Головнокомандувач 

Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ «Про 

затвердження рішення РНБО «Про широкомасштабну 

антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської 

областей», яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони щодо зміни формату широкомасштабної антитерористичної 

операції, яка була запроваджена у 2014 році. 

34. Хорватський уряд ініціює підтримку дітей кримських 

політв’язнів Кремля / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2018. — 15 трав. (№ 87). — С. 4. Надано інформацію про 

зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем 

членів делегації Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

європейської інтеграції на чолі з 1-м заступником Голови ВР України 

Іриною Геращенко під час візиту до м. Загреб. Обговорено широке коло 

питань міжурядового та міжпарламентського співробітництва щодо 

євроатлантичної інтеграції. Особливу увагу під час зустрічі надано 

протидії агресивній зовнішній політиці Російської Федерації (РФ) в 

регіоні. Наголошено на безпекових викликах політичного проекту РФ 

”Північний потік-2”, який несе загрозу як Україні, так і країнам 

Європейського Союзу (ЄС). Текст: http://www.golos.com.ua/article/302925 

35. Хуг А. Александр Хуг: Мы не занимемся поиском 

виновных / Александр Хуг ; беседовала Елена Голубева // События 

недели: итоги и факты. — 2018. — 15-21 мая (№ 20). — С. 3. 

Репрезентовано розмову з першим заступником голови Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом. Висвітлено 
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проблеми в пунктах пропуску по лінії розмежування на Донбасі. 

акцентовано увагу на ситуацію, яка складаєть на Закарпатті. 

36. Шевченко В. ”Розвідник має знати, як не перетворитися із 

мислівця на здобич” : Стати переможцем у престижному міжнародному 

конкурсі для спецпризначенців Андрію Жигаллові допоміг фронтовий 

досвід / Віктор Шевченко // Нар. армія. — 2018. — 9 трав. (№ 19). — С. 11. 

Текст: http://www.vdv.mil.gov.ua/archives/11585 

37. Щекун А. ”Переселенцям копійчану допомогу виплачують, 

а у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій щедрі 

надбавки ділять” : колишній координатор руху ”Євромайдан-Крим” 

Андрій Щекун не з чуток знає про проблеми тих, кому довелося залишити 

окупований Крим / Інна Пукіш-Юнко ; розмовляла Інна Пукіш-Юнко // 

Високий замок. — 2018. — 15-21 берез. (№ 29). — С. 6. Розмова з 

колишнім координатором руху ”Євромайдан-Крим” Андрієм Щекуном 

(чотири роки тому ”ВЗ” писав про його викрадення у Сімферополі так 

званими кримськими спецслужбами, катування і визволення разом з 

іншими заручниками) про поверенення Криму, політику держави щодо 

проблем внутрішньопереміщенних осіб з Криму, права біженців. 

 

Міжнародне гуманітарне право 

38. Базов  О. Деякі питання щодо визначення злочину агресії в 

міжнародному кримінальному праві / Олександр Базов // Публіч. право. 

- 2018. - № 1. — С. 123-133. Проаналізовано особливості визначення 

злочину агресії в Римському статуті та юрисдикція Міжнародного 

кримінального суду стосовно такого злочину. 

39. Власенко А. Контроль за товарами військового 

призначення / Андрій Власенко // Вісник. Офіційно про податки. - 2018. - 

№ 14. — С. 30-36. Розглянуто, як здійснюються митний контроль та 

митне оформлення під час переміщення товарів військового призначення. 

http://www.vdv.mil.gov.ua/archives/11585


40. Говорили про перспективи миротворчої місії ООН на 

Донбасі  : за повідомл. прес-служби апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2018. — 12 трав. (№ 86). — С. 4. Надано інформацію про 

участь 1-го заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Ірини 

Геращенко у круглому столі в Королівському інституті міжнародних 

справ Четем Хауз у Лондоні (Велика Британія) на тему ”Конфлікт на 

Донбасі: людський вимір та вплив на внутрішню політику”. Експертів 

провідних аналітичних центрів Великої Британії було поінформовано про 

поточну безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі. Акцентовано 

увагу на проблемах пошуку зниклих безвісти на Донбасі та застосування 

тортур щодо незаконно утримуваних українських громадян на тимчасово 

окупованих територіях України і в Російській Федерації (РФ). Обговорено 

перспективи запровадження миротворчої місії Організації Об’єднаних 

Націй (ООН) на Донбасі, демілітаризацію тимчасово окупованих 

територій та їх реінтеграцію. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/302860 

41. Давиденко В. Подолання протидії розслідуванню 

насильницьких злочинів серед військовослужбовців / Валерій 

Давиденко // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. - 2018. - № 2. — 

С. 110-123. Проаналізовано причини та умови кругової поруки й 

приховування військових злочинів, розроблено пропозиції щодо діагностики 

і прогнозування несприятливих слідчих ситуацій та впливу на їх подальший 

перебіг, а також профілактичної роботи слідчого. Текст: 

http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/02(97)/14.pdf 

42. Деокупація Донбасу наближається невідворотно // Уряд. 

кур’єр. — 2018. — 12 трав. (№ 89). — С. 2. Надано інформацію про 

проведену міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим нараду 

з головами всіх центральних органів виконавчої влади системи відомства, 

присвячену питанням відновлення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. 

http://www.golos.com.ua/article/302860
http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/02(97)/14.pdf


Наголошено на важливості інформаційної складової у Плані заходів з 

деокупації частини території Донбасу. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/deokupaciya-donbasu-nablizhayetsya-

nevidvorotno/ 

43. Діордіца І. Методологія дослідження кібербезпекової 

політики: тектологічний підхід / І. В. Діордіца // Право і суспільство. - 

2017. - № 6. — С. 117-125.  Розглянуто можливості тектології як 

методологічного інструмента дослідження кібербезпекової політики. 

Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/22.pdf 

44. Донбасу потрібне шефство // Уряд. кур’єр. — 2018. —           

16 трав. (№ 91). — С. 2. Надано інформацію про зустріч Президента 

України Петра Порошенка з президентом Парламентської асамблеї 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) Георгієм 

Церетелі. Обговорено безпекову ситуацію на Донбасі та першочергові 

кроки, необхідні задля досягнення прогресу в мирному врегулюванні, 

зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.  

45. Зеленина Е. Во главе Минобороны без … лампасов и погон 

: подобно практике, которая существует во многих государствах 

Европейского союза, министр обороны Украины и его заместители будут 

назначаться на должности из числа гражданских лиц с 1 января 2019 года    

/ Елена Зеленина // Время. — 2018. — 13 марта (№ 28). — С. 2. Йдеться 

про президентський законопроект (№ 8068) щодо національної безпеки 

України, нещодавно оприлюднений на сайті Верховної Ради України. За 

словами авторів законопроекту, над яким працювали у Раді Національної 

безпеки та оборони України (РНБО), документ передбачає кардинальну 

зміну системи управління у секторі оборони України, наближення її до 

стандартів НАТО. Наголошено, що моделлю для української ініціативи 

став Закон про національну безпеку США від 1947 року (National Security 

Act of 1947). Подано історичну довідку щодо міністрів оборони України, 

які обіймали цю посаду, починаючи від 1994 року, а також стосовно 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/deokupaciya-donbasu-nablizhayetsya-nevidvorotno/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/deokupaciya-donbasu-nablizhayetsya-nevidvorotno/
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/22.pdf


міністрів оборони європейських країн, у тому числі і в гендерному аспекті. 

Текст: http://timeua.info/post/oborona-i-bezopasnost/vo-glave-minoborony-

bez–lampasov-i-pogon-10915.html 

46. Ліпінська І. Основні тенденції зміни правового статусу 

біженців у законодавстві зарубіжних країн / І. В. Ліпінська // Альм. 

міжнар. права. - 2017. - Вип. 18. — С. 64-69. Досліджено основні напрямки 

міграційних процесів у світі станом на 2015–2016 роки, зокрема тенденції 

щодо збільшення частки біженців серед категорії переміщених осіб, 

негативні наслідки такого явища та форми реагування держав та 

міжнародних організацій на вирішення цього питання. Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_18_10 

47. Лойко С. Сергей Лойко: ”Цель многоходовой российской 

операции – занести дамоклов меч над Украиной: ”Теперь мы в любую 

секунду к вам вторгнемся. Уже не с ”зелеными человечками”, а открыто. И 

повод у нас для этого есть” : известный российский журналист, писатель, 

фотограф, автор нового документального фильма ”Гибридная история” 

[Сергей Лойко] рассказал о подробностях расследования, которое провел / 

Сергей Лойко ; интервью вела Ольга Бесперстова // Факты и комментарии. 

— 2018. — 17-23 мая (№ 19). — С. 5, 6. Текст: http://fakty.ua/268394-

sergej-lojko-na-donbasse-putin-mozhet-vnov-popytatsya-prodemonstrirovat-

svoi-dryablye-myshcy 

48. Михальчишин Ю. Українські спецслужби. Перемоги і 

поразки останнього століття : [бесіда з експертом із питань безпеки, 

співробітником СБУ в 2014–2016 роках Юрієм Михальчишиним] / Юрій 

Михальчишин // Універсум. - 2018. - № 1/2. — С. 37-38. Обговорено 

історію становлення українських спецслужб. Текст: 

http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-

stol-ttya 

http://timeua.info/post/oborona-i-bezopasnost/vo-glave-minoborony-bez–lampasov-i-pogon-10915.html
http://timeua.info/post/oborona-i-bezopasnost/vo-glave-minoborony-bez–lampasov-i-pogon-10915.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2017_18_10
http://fakty.ua/268394-sergej-lojko-na-donbasse-putin-mozhet-vnov-popytatsya-prodemonstrirovat-svoi-dryablye-myshcy
http://fakty.ua/268394-sergej-lojko-na-donbasse-putin-mozhet-vnov-popytatsya-prodemonstrirovat-svoi-dryablye-myshcy
http://fakty.ua/268394-sergej-lojko-na-donbasse-putin-mozhet-vnov-popytatsya-prodemonstrirovat-svoi-dryablye-myshcy
http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-stol-ttya
http://argumentua.com/stati/spetssluzhbi-ukra-ni-peremogi-porazki-ostannogo-stol-ttya


49. Навчальні семінари з міжнародного гуманітарного права 

для цілей законотворення / Ін-т законодавства Верхов. Ради України // 

Голос України. — 2018. — 17 трав. (№ 89). — С. 5. Надано інформацію 

про проведення Курсу навчальних семінарів із міжнародного 

гуманітарного права для народних депутатів України та їх помічників-

консультантів, співробітників секретаріатів парламентських комітетів і 

фракцій, підрозділів апарату Верховної Ради України (ВР України), 

учасників Програми стажування в апараті ВР України. Зазначено, що ці 

заходи реалізуються під керівництвом директора Інституту 

законодавства академіка Національної академії наук України (НАН 

України) О. Копиленка та радниці з юридичних питань Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста М. Лозано. Мета семінарів – поширення 

знань із міжнародного гуманітарного права для цілей законотворення. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/303043  

50. Павличко Д. Україна і НАТО / Дмитро Павличко // Слово 

Просвіти. - 2018. - 19-25 квіт. (№ 16). — С. 1-2. Аргументовано позицію 

щродо вступу України в НАТО. Розкритиковано застереження окремих 

західних політиків про небажаність вступу України в НАТО як 

необгрунтовані. Текст: http://slovoprosvity.org/2018/04/23/ukrajina-i-nato/ 

51. Пономарьов С. Служба безпеки України в секторі безпеки і 

оборони України / С. П. Пономарьов // Право і Безпека. - 2018. - № 4. — 

С. 127-131. Висвітлено діяльність одного з основних суб’єктів 

забезпечення безпеки і оборони України – Служби безпеки України. 

Охарактеризовано основні завдання та повноваження цього 

правоохоронного органу спеціального призначення. Наголошено на 

необхідності реформування Служби безпеки України та викладено 

поставлені в державі завдання у сфері безпеки. Текст: 

http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33731 

http://www.golos.com.ua/article/303043
http://slovoprosvity.org/2018/04/23/ukrajina-i-nato/
http://pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=33731


52. Протидія корупційним та іншим правопорушенням у 

військових формуваннях України : матеріали круглого столу : 19 верес. 

2017 р. / Генерал. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2017. — 106 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Б355394  У збірнику матеріалів круглого столу «Протидія 

корупційним та іншим правопорушенням у військових формуваннях 

України», що відбувся 19 вересня 2017 року на базі Національної академії 

прокуратури України, вміщено тези доповідей з відповідної тематики. 

Висвітлено питання запобігання корупційним діянням, а також 

реагування на їх вчинення в адміністративному та кримінально-правовому 

порядку. Проаналізовано окремі аспекти психологічного підходу до 

перевірки доброчесності, питання кадрового менеджменту у запобіганні 

корупційним ризикам у секторі безпеки та оборони України. 

53. Скіпальський О. Генерал Скіпальський: ”Тільки кругова 

оборона збереже нас і збереже Україну” : [розмова з укр. генерал-

лейтенантом, почес.м головою Об’єднання ветеранів розвідки України] / 

Олександр Скіпальський ; розмову вела Галина Плачинда // Універсум. - 

2018. - № 1/2. — С. 31-35. Розглянуто історію та сучасні проблеми 

Служби безпеки України. 

54. Смачило Т. Феномен інформаційного тероризму як загрози 

міжнародній безпеці / Т. В. Смачило, А. Р. Кривцун // Молодий вчений. - 

2017. - № 11,Ч. 1. — С. 124-. Досліджено поняття «тероризм» як метод 

впливу шляхом здійснення теракту для досягнення поставлених цілей. 

Виокремлено кібертероризм як інформаційну атаку на електронну 

інформацію, обчислювальні системи, банківські системи, технічні засоби 

передачі даних та інші системи інформаційної інфраструктури. 

Визначено основні особливості та характеристику кібертероризму. 

Наголошено, що медіатероризм та кібертероризм є видовими, а 

інформаційний тероризм – родовим поняттями одного негативного явища 



– тероризму. Визначено основні напрями боротьби з 

кіберзлочинністю.Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/30.pdf 

55. США готові до координації спільних зусиль / Прес-служба 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 18 трав.         

(№ 90). — С. 3. Надано інформацію про засідання неформальної групи 

”Мінська платформа”, яке відбулося під головуванням 1-го заступника 

Голови Верховної Ради України (ВР України), представника гуманітарної 

підгрупи тристоронньої контактної групи Ірини Геращенко та за участі 

спеціального представника Державного департаменту Сполучених 

Штатів Америки (США) з питань України Курта Волкера і 

Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Марі Йованович. 

Обговорено безпекову, гуманітарну та екологічну ситуації на Донбасі, 

проблему невиконання Мінських угод Росією, а також перспективи 

розгортання миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй (ООН) на 

Донбасі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/303113 

56. Танкова школа в Харкові повертає свою колишню 

популярність : 19 липня 2017 року вийшла постанова Кабінету Міністрів 

України № 549, згідно з якою була розпочата реорганізація факультету 

військової підготовки імені Верховної Ради України Національного 

технічного університету ”Харківський політехнічний інститут” у 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету ”Харківський політичний інститут”. Які зміни відбулися в 

навчальному процесі військового вишу? В чому особливості відбору 

кандидатів на навчання? Як почуваються у стінах навчального закладу 

курсанти – учасники АТО? // Нар. армія. — 2018. — 9 трав. (№ 19). — С. 6. 

Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5551-%2809-05-2018%29.pdf 

57. Тарасова Д. Дыра в сети : как украинцы прожили год 

после запрета популярных российских сайтов / Дарья Тарасова // Фокус. 

— 2018. — № 19 (11 мая). — С. 38-40. Розглянуто ситуацію щодо 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/30.pdf
http://www.golos.com.ua/article/303113
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5551-%2809-05-2018%29.pdf


використання українцями російських соціальних мереж та електронних 

сервісів (”ВКонтакте”, ”Одноклассники”, ”Яндекс”, ”Mail.Ru” та ін.), 

заблокованих у травні 2017 р., згідно із Указом Президента України 

Петра Порошенка (відповідно до Указу діяльність в Україні 1228 фізичних 

та 468 юридичних осіб заблоковано на три роки). Подано іконографіку 

щодо перегляду заборонених сайтів підлітками в Україні. 

58. Ференц В. Про смисли національної безпеки / Володимир 

Ференц // Слово Просвіти. - 2018. - 12-18 квіт. (№ 15). — С. 5. 

Проаналізовано проект закону про національну безпеку, визначено його 

недоліки, вказано на можливі негативні наслідки. Текст: 

http://slovoprosvity.org/2018/04/16/pro-smysly-natsionalnoji-bezpeky/ 

 

Захист цивільного населення під час збройного конфлікту 

59. В Верховной Раде обсудили проблемы трудоустройства 

молодежи с особыми потребностями // Приазов. рабочий (Мариуполь). 

— 2018. — 6 апр. (№ 39). — С. 3. Подано інформацію про засідання 

”круглого столу”, організованого Комітетом Верховної Ради України з 

питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, присвяченого 

професійній орієнтації та працевлаштуванню молоді з особливими 

освітніми потребами. Під час засідання наголошувалось на необхідності 

об’єднання зусиль державних, громадських і приватних установ, а також 

на необхідності розробки законопроекту, в якому буде враховано досвід 

благодійних організацій. Зазначено, що своїми наробками у цій царині 

поділились представники Фонду Ріната Ахметова. Акцентовано увагу, що 

особлива увага Фонду спрямована на допомогу постраждалим дітям 

Донбасу. Зокрема, за час роботи, допомогу отримали більше ста тисяч 

дітей з ”травмою війни”, продовжує роботу проект ”Мирне літо – дітям 

Донбасу”. Текст: http://pr.ua/news.php?new=50827 

http://slovoprosvity.org/2018/04/16/pro-smysly-natsionalnoji-bezpeky/
http://pr.ua/news.php?new=50827


60. Державотворення та правотворення в контексті 

євроінтеграції : матеріали доп., виступів і повідомл. учасників III-го 

Всеукр. круглого столу, 8 груд. 2017 р., [м. Львів] / Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. — Львів : БОНА, 2017. — 264 с. Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А782676  Зі змісту: Забезпечення права на освіту внутрішньо 

переміщених осіб: практичний аспект / Л. Р. Наливайко, М. Ю. Романов. – 

138–140; Міжнародні стандарти та досвід вирішення проблем 

внутрішньо переміщених осіб / А. І. Фуріна. – С. 220–223; Забезпечення 

прав біженців в законодавстві Італії / С. А. Чмир. – С. 223–228.  

61. Звільнення заручників та політв’язнів Кремля має бути в 

центрі уваги літньої сесії ПА ОБСЄ :  за повідомл. прес-служби апарату 

Верхов.  Ради України // Голос України. — 2018. — 16 трав. (№ 88). —     

С. 3. Надано інформацію про зустріч 1-го заступника Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Ірини Геращенко з представниками делегації 

Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ПА ОБСЄ) на чолі із Президентом ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі. В 

ході зустрічі Ірина Геращенко проінформувала про поточну безпекову та 

гуманітарну ситуацію на Донбасі. Особливу увагу було приділено питанню 

звільнення заручників та політичних в’язнів, що незаконно утримуються в 

Російській Федерації (РФ). Текст: http://www.golos.com.ua/article/302996 

62. Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квіт. 2017 р., м. Ужгород) / М-во 

освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін. ; редкол.: О. Я. Рогач 

(голова) та ін.]. — Ужгород : РІК-У, 2017. — 159 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А780986 Зі змісту: Особливості визначення прав біженців у 

міжнародному законодавстві / О. І. Безпалова. – С. 10–19; Право на 

медичну та психологічну допомогу внутрішньо переміщених осіб / С. Б. 

Булеца. – С. 19–25; Механізм поновлення територіальної цілісності 

України та внутрішня вимушена міграція /О. Я. Рогач, М. В. Менджул. – 

С. 31–38; Інститут захисту прав біженців у системі міжнародно-

http://www.golos.com.ua/article/302996


правового захисту прав людини / О. І. Котляр. – С. 46–54; Проблеми 

правового забезпечення захисту вимушено переміщених осіб в Україні / Т. 

Р. Кульчицький. – С. 72–76; Внутрішня міграція в умовах збройного 

конфлікту на Сході України / Г. І. Мелеганич. – С. 92–96; Удосконалення 

норм житлового законодавства щодо внутрішньо переміщених осіб в 

Україні  / І. В. Найда. – С. 96–105; Адміністративно-правове забезпечення 

освітніх процесів в Україні для внутрішньо переміщених осіб / В. С. 

Селюков. – С. 106–111; Особливості процедури обліку внутрішньо 

переміщених осіб / В. В. Тимчак. – С. 111–116; Окремі аспекти гарантій 

прав внутрішньо переміщених дітей2 у збройних конфліктах / І. М. 

Палюжин. – С. 137–142; Статус біженців: аналіз міжнародного 

законодавства / А. А. Рожкова. – С. 142–146;  Нормативні основи 

забезпечення адміністративно-правового статусу учасників 

антитерористичної операції в Україні / Л. В. Кураї. – С. 155–159. 

63. Капсамун І. ”Акт не відчаю, а сили” : за словами постпреда 

України при Раді Європи Дмитра Кулеби, міжнародні гравці можуть і 

повинні зробити більше для звільнення Олега Сенцова й інших 

українських політв’язнів / Іван Капсамун // День. — 2018. — 17 трав.      

(№ 85). — С. 4. Йдеться про проблему звільнення українських політичних 

в’язнів, які незаконно утримуються на території Російської Федерації 

(РФ). Зокрема, надано інформацію про оголошення ув’язненим в російській 

колонії суворого режиму режисером Олегом Сенцовим безстрокової 

голодовки з вимогою звільнення 64 українських політв’язнів у Росії. Подано 

коментар постійного представника України при Раді Європи (РЄ) 

Дмитра Кулеби, який повідомив, що 17–18 травня в Данії відбудеться 

міністерське засідання РЄ, однією з ключових тем якого буде питання 

захисту прав і звільнення українських заручників в РФ та на окупованих 

територіях Криму і Донбасу. 

64. Кучерява О. Вимушеним переселенцям із інвалідністю 

пропонують надавати житло / Олександра Кучерява // Голос України. — 



2018. — 17 трав. (№ 89). — С. 2. Надано інформацію про вечірнє засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 15 травня 2018 р. Ухвалено у 

першому читанні урядовий законопроект № 7304 про внесення змін до 

Закону України ”Про житловий фонд соціального призначення”, яким 

пропонується надати право внутрішньо переміщеним особам із 

інвалідністю та членам їхніх родин стати на соціальний квартирний 

облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі 

території, або їх житло зруйноване чи стало непридатним для 

проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (АТО). 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/303034 

65. Лиховид І. ”Напевно, поспішали” : що гальмує допомогу екс-

бранцям ”ОРДЛО” / Інна Лиховид // День. — 2018. — 17 трав. (№ 85). — 

С. 10. Розглянуто проблему реалізації постанови Кабінету Міністрів (КМ 

України) від 31 січня 2018 р. ”Деякі питання соціальної підтримки осіб, 

звільнених з полону”. Зазначено, що в зв’язку з відсутністю чіткої 

процедури отримання колишніми полоненими обіцяних 100 тисяч грн. 

допомоги, жоден з них до цього часу цих коштів не отримав. 

66. Лиховид І. За турботу – ”трійка” : чого переселенці чекають 

від держави / Інна Лиховид // День. — 2018. — 17 трав. (№ 85). — С. 10-11. 

Йдеться про проблему соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО) в Україні. Наведено дані дослідження проблем ВПО, проведеного 

Міжнародною організацією з міграції (МОМ) разом із Агентством 

Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питань міграції. Зазначено, що 

найбільші проблеми переселенців – житло та робота. Подано коментарі 

координаторки з адвокації громадської організації ”Донбас SOS” Ольги 

Гвоздьової, яка вважає, що держава не приділяє належної уваги 

проблемам ВПО. Наголошено, що більшість програм допомоги 

переселенцям здійснюють міжнародні організації, в той час як урядових 

програм та проектів дуже мало. 

http://www.golos.com.ua/article/303034


67. Малолєткова О. ”Махінацій із житлом більше не 

допустимо” : глава уряду констатує, що зміна принципу фінансування 

програми закупівлі помешкань для сімей учасників бойових дій дала 

результат / Оксана Малолєткова // Уряд. кур’єр. — 2018. — 17 трав.         

(№ 92). — С. 1-2. Надано інформацію про засідання Кабінету Міністрів 

України (КМ України) під головуванням Прем’єр-міністра Володимира 

Гройсмана, який проінформував про перспективи реалізації програми 

забезпечення житлом учасників бойових дій. Наголошено, що з метою 

запобігання зловживань в цій сфері, відтепер кошти будуть 

спрямовуватись не облдержадміністраціям, а адресно – конкретним 

людям. Розглянуто також питання про заборгованість із виплати 

зарплат. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mahinacij-iz-zhitlom-bilshe-

ne-dopustimo/ 

68. Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: 

національний та міжнародний аспекти : навч. посіб. / [С. Б. Булеца та 

ін.] ; за заг. ред. О. Я. Рогача, М. В. Савчина, М. В. Менджул ; М-во освіти 

і науки України, ДВНЗ ”Ужгор. нац. ун-т”, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. 

публіч. права та міжнар. права. — Ужгород : РІК-У, 2017. — 346 с. —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А784685. Монографія присвячена 

міжнародним та національним аспектам забезпечення прав внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО). Висвітлено доктрину міжнародного права щодо 

переміщених осіб у контексті прав людини, здійснено порівняльний аналіз 

положення внутрішньо переміщених осіб в Україні та зарубіжних 

державах, зокрема – країнах ЄС, визначено процедурні аспекти 

забезпечення прав і свобод ВПО, досліджено юридичний механізм 

здійснення окремих прав ВПО. Окрему увагу приділено питанням 

забезпечення національної безпеки України та євроінтеграції в контексті 

внутрішніх міграційних процесів. Текст: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17480/1/Mechanism%20of%20P

roviding%20Right%27s%20of%20IDP.pdf 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mahinacij-iz-zhitlom-bilshe-ne-dopustimo/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mahinacij-iz-zhitlom-bilshe-ne-dopustimo/
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17480/1/Mechanism%20of%20Providing%20Right%27s%20of%20IDP.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17480/1/Mechanism%20of%20Providing%20Right%27s%20of%20IDP.pdf


69. Ми зацікавлені у співпраці з НАТО в питанні забезпечення 

гендерної рівності  : за повідомл. прес-служби апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2018. — 16 трав. (№ 88). — С. 2. Надано 

інформацію про зустріч 1-го заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Ірини Геращенко зі Спеціальним представником 

Генерального секретаря НАТО з питань ”Жінки. Мир. Безпека” Клер 

Хатчінсон. Обговорено стан виконання Резолюції Ради Безпеки 

Організації Об’єднаних Націй (ООН) № 1325 ”Жінки, мир, безпека”, 

урядових програм та стратегій у сфері гендерної рівності. Ірина 

Геращенко привернула увагу до проблеми систематичного застосування 

примусової праці, фізичного та психологічного тиску, застосування 

тортур та сексуального насильства до заручників в окупованому Донбасі. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/303001 

70. Особливості процесуального доказування у кримінальних 

провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих 

територіях: матеріали II Круглого  столу (3 листоп. 2017 року). – Київ.- 

2018. – 124 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Б355650 Зі змісту: Деякі 

питання щодо формування доказової бази у кримінальному провадженні в 

злочинах, вчинених на тимчасово окупованих територіях та в зоні 

проведення АТО / В. М. Беднарська.  – С. 11-14; Особливості 

процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, 

вчинені на тимчасово окупованих територіях / В. М. Бондаренко. – С. 14-

20;  Окремі питання оцінки доказів у кримінальних провадженнях про 

злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях, об’єктом яких є 

основи національної безпеки України / О. В. Зиков. – С.38-41; Особливості 

збирання доказів у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень, учинених в районі проведення АТО  / Є. В. Калінін. – С. 41-

45; Прокурорам в районі проведення АТО: особливості кваліфікації 

збройних конфліктів та інших ситуацій насильства відповідно до норм 

міжнародного гуманітарного права / О. О. Карпенко. – С. 51-55;  

http://www.golos.com.ua/article/303001


Особливості збирання доказів у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень, учинених в районі проведення 

антитерористичної операції / І. В. Яковенко. – С. 114-117; Актуальні 

питання застосування кримінального процесуального законодавства в 

районі проведення антитерористичної операції / В. М. Янко. – С. 121-123. 

Текст: 

http://napu.com.ua/materialy/Osobluvosti_procesualnogo_dokazuvania.pdf 

71. Охріменко О. Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам / 

Олена Охріменко // Вісн. Пенсійн. фонду України. - 2018. - № 4. — С. 25-

28. Розглянуто основні зміни щодо порядку перерахунку пенсій військовим 

пенсіонерам. 

72. Права внутрішньо переміщених осіб : навч. посіб. / [С. Б. 

Булеца та ін.] ; за заг. ред. О. Я. Рогача, М. В. Савчина ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ ”Ужгор. нац. ун-т”, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. 

публіч. права та міжнар. права. — Ужгород : РІК-У, 2017. — 434 с.  —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А784680. Висвітлено порядок здійснення 

та захисту прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО), міжнародні 

стандарти у сфері забезпечення прав ВПО. Розкрито організаційні та 

процедурні аспекти забезпечення прав і свобод ВПО (облік ВПО, 

оформлення (відновлення) документів, що посвідчують особу, яка є 

внутрішньо переміщеною, місця проживання внутрішньо переміщеної 

особи тощо), особливості здійснення окремих прав ВПО (права на охорону 

здоров’я, права власності, сімейних прав, трудових прав, права на 

соціальну допомогу ВПО тощо). Текст: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18236/1/%D0%BF%D1%80%D

0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8

0%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D

1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D

1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-1.pdf 

http://napu.com.ua/materialy/Osobluvosti_procesualnogo_dokazuvania.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18236/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-1.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18236/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-1.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18236/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-1.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18236/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-1.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/18236/1/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-1.pdf


73. Сміян Н. Факти про порушення прав журналістів на 

непідконтрольних територіях передадуть у міжнародні суди / Надія 

Сміян // Голос України. — 2018. — 17 трав. (№ 89). — С. 3. Надано 

інформацію про ранкове засідання Верховної  Ради України (ВР України) 

16 травня 2018 р. Обговорено питання про призначення парламентських 

слухань на тему ”Реалізація в Україні міжнародних документів щодо 

запобігання антропогенним змінам клімату”. У своєму виступі 1-й 

заступник Голови ВР України Ірина Геращенко закликала суспільство 

надавати більше інформації про порушення прав українських журналістів, 

які мають місце в окупованому Донбасі та Криму. Вона передала голові 

профільного Комітету ВР України з питань свободи слова та 

інформаційної політики Вікторії Сюмар для опрацювання інформацію, яка 

вже надійшла. Текст: http://www.golos.com.ua/article/303032 

74. Стан інтеграції та соціальної адаптації внутрішньо 

переміщених осіб в Україні на прикладі дослідження в Одеській 

області / Ксенія Карагяур, Олена Виноградова, Анастасія Бондаренко, 

Макс Бадер // Вечер. Одесса. — 2018. — 22 марта (№ 32/33). — С. 3. У 

дослідженні, підготованому Благодійним фондом ”Право на захист”, 

(який співпрацює з HIAS – організацією, що здійснює допомогу біженцям), 

розглянуто такі напрями: мiжнароднi стандарти iнтеграцiї внутрiшньо 

перемiщених осiб (ВПО), соцiальна адаптацiя; законодавство щодо 

iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї ВПО в Українi (зокрема, Закон України 

”Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб”); стан 

iнтеграцiї та соцiальної адаптацiї ВПО в Українi та в Одеськiй областi. 

Подано Рекомендацiї Благодійного Фонду ”Право на захист” мiсцевим 

органам влади в Одеськiй областi та органам влади центрального рiвня. 

Зокрема, ”парламенту України [рекомендовано] вдосконалити 

можливiсть реалiзацiї полiтичних прав ВПО за мiсцем їх фактичного 

проживання: розглянути законопроект № 6240, зареєстрований у 

Верховнiй Радi України 27 березня 2017 року, пiдготовлений експертами у 

http://www.golos.com.ua/article/303032


сферi виборчих прав громадян”. Текст: http://vo.od.ua/rubrics/pravo-i-

nalogi/40136.php 

 

Міжнародний досвід вирішення конфлікту 

75. Ковальов В. Російський шлях державного самогубства / 

Вадим Ковальов // Нар. армія. - 2018. - 26 квіт. (№ 17). — С. 15. Йдеться 

про погіршення ситуації на міжнародній арені, яка свідчить, що західні 

країни дедалі більше усвідомлюють Росію, яка стає чимдалі 

агресивнішою, як справжню загрозу. 

76. Лукас  Е. Зупинити брудні гроші : коли на нас нападають, ми 

кидаємося до інших країн по допомогу.  А от самотужки вирішувати власні 

проблеми набагато складніше. Таким є реагування Заходу на гібридну 

війну Росії, коли в хід ідуть кібератаки, дипломатичні, економічні, 

військові й пропагандистські диверсії / Едвард Лукас // Укр. тиждень. — 

2018. — № 18 (4-10 трав.). — С. 34. У статті автора Economіst, 

старшого віце-президента Центру аналізу європейської політики (CEPA, 

Варшава й Вашингтон) висвітлено події після замаху в Солсбері на 

британського екс-шпигуна та заклику Великої Британії до союзників 

приєднатися до символічного, але значущого вислання російських агентів 

розвідки з посольств і дипломатичних місій. Окреслено прийняття 

Великою Британією необхідних рішень для очищення фінансової системи. 

За даними активістів Transparency International, у Великій Британії на 

кошти сумнівного походження було придбано нерухомість вартістю 

понад $5 млрд., причому більш ніж кожен п’ятий об’єкт належить 

росіянам. Банкіри, юристи й бухгалтери роками розкошують завдяки 

цьому прибутковому бізнесу. Обгрунтовано необхідність об’єднання 

міжнародних зусиль для протистояння й узгодженого реагування на 

російські загрози в світі, які зачіпають кожну сферу – від кібератак до 

розробки новітньої ядерної зброї, та порушують правову систему. 

Відзначено, що важливо бойкотувати осередок російської пропаганди – 

http://vo.od.ua/rubrics/pravo-i-nalogi/40136.php
http://vo.od.ua/rubrics/pravo-i-nalogi/40136.php


телеканал RT, а також перекрити потоку брудних російських грошей у 

британську фінансову систему й на ринок нерухомості. Текст: 

http://tyzhden.ua/Columns/50/213354 

77. Лукас Е. Навіщо забороняти RT? Russia Today (RT) – це 

неподобство. Проте забороняти телемережу було б помилкою, 

принаймні у Великій Британії : у пропагандистського каналу, 

фінансованого Кремлем, виникли проблеми з британським регулятором 

телерадіомовлення Ofcom. Порушується питання стосовно форми 

власності, тобто чи є російська держава ”правильним” власником 

телеканалу. Частина претензій полягає в тому, що програми RT, де лише 

полеміка й теорії змови, суперечать законодавству Великої Британії у 

сфері телерадіомовлення / Едвард Лукас // Укр. тиждень. — 2018. — № 17 

(27 квіт. - 3 трав.). — С. 26. У статті автора Economіst, старшого віце-

президента Центру аналізу європейської політики (CEPA, Варшава й 

Вашингтон) обгрунтовано необхідність об’єднання міжнародних зусиль 

для протистояння й узгодженого реагування на російські загрози в світі, 

які зачіпають кожну сферу – від кібератак до розробки новітньої ядерної 

зброї, та порушують правову систему. Відзначено, що важливо 

бойкотувати осередок російської пропаганди – телеканал RT, а також 

перекрити потоку брудних російських грошей у британську фінансову 

систему й на ринок нерухомості. Текст: 

http://tyzhden.ua/Columns/50/213008 

78. Майстер Ш. Хоч усі прагнуть змін, але … / Штефан Майстер 

; інтерв’ю взяла Наталія Писанська // Голос України. — 2018. — 12 трав. 

(№ 86). — С. 7. Подано інтерв’ю з керівником із досліджень Східної 

Європи Товариства зовнішньої політики Федеративної Республіки 

Німеччини (ФРН) Штефаном Майстером, який прокоментував 

переговори Президента України Петра Порошенка у німецькому місті 

Ахені з Канцлером ФРН Ангелою Меркель та Президентом Франції 

Еммануелем Макроном. Зазначено,що в ході переговорів були обговорені 

http://tyzhden.ua/Columns/50/213354
http://tyzhden.ua/Columns/50/213008


питання врегулювання ситуації на Сході України, зокрема, можливість 

запровадження миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй (ООН) на 

Донбасі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/302891 

79. Семенуха Р. Зворотний бік ”блакитних шоломів” / Роман 

Семенуха // Голос України. — 2018. — 17 трав. (№ 89). — С. 5. Стаття 

народного депутата України присвячена перспективам вирішення 

військового конфлікту з Росією на сході України шляхом запрошення 

миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй (ООН). Проаналізовано 

історію миротворчої діяльності ООН. Висловлено думку щодо можливих 

наслідків введення миротворчого контингенту на територію Донбасу. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/303031 

80. Тимофеев В. Визит Волкера в Украину: Вместо 

миротворцев – деньги : ”КП” в Украине” выясняла, чего можно ожидать 

от очередного приезда американского эмиссара в Украину / Виктор 

Тимофеев // КП в Украине. - 2018. - 15 мая (№ 66). — С. 4. Йдеться про 

візит в Україну спецпредставника США по Україні Курта Волкера. 

Зазначено, що поїздка складається з двох частин: спілкування в Києві з 

українським керівництвом і ознайомлення з ситуацією на Донбасі. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2018/may/15/ 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого  

Відповідальний за випуск  Н. Я. Зайченко 

21 травня 2018 р. 
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