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Досвід ведення гібридних конфліктів 

1. Балабойко Р. Про оперативну ситуацію в районі 

проведення ООС : у приміщенні медіа-центру РТРК ”Регіон-Донбас” 

відбувся брифінг за участю начальника штабу – першого заступника 

командувача Об’єднаних сил генерал-майора Валерія Залужного та 

начальника відділу Державної податкової міліції Андрія Янчука / Роман 

Балабойко // Вісті Донбасу. — 2018. — 10 трав. (№ 16). — С. 5. Подано 

інформацію про стан операції Об’єднаних сил. Зазначено, що Об’єднані 

сили ведуть активну оборону, даючи адекватну відповідь на збройні 

провокації окупантів. 

2. Бойові можливості Збройних сил значно зросли : Президент 

[України Петро Порошенко] перевірив готовність до використання 

американських ПТРК Javelin // Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — 

С. 2. Подано інформацію стосовно робочої поїздки Президента України 

Петра Порошенка на один із військових полігонів, під час якої глава 

держави разом із військовими взяв участь у випробуваннях 

протитанкового ракетного комплексу ”Джевелін”. Текст: 



http://www.president.gov.ua/news/bojovi-mozhlivosti-zsu-znachno-zrosli-

prezident-pereviriv-go-47630 

3. Брусенський О. На Полтавщині перевізники 

відмовляються бесплатно возити учасників АТО / Олександр 

Брусенський // Демократ. Україна. — 2018. — 4 трав. (№ 18). — С. 6. 

Подано інформацію про те, що на Полтавщині перевізники відмовляються 

перевозити безоплатно учасників операції Об’єднаних сил. Зазначено, що 

проблема полягає в тому, що не здійснюється фінансування цієї категорії 

пільговиків із місцевого бюджету. Текст: 

http://www.dua.com.ua/all/problema/item/3865-na-poltavshchini-perevizniki-

vidmovlyayutsya-besplatno-voziti-uchasnikiv-ato.html 

4. Важливо для бійців : уряд змінив систему використання 

коштів на купівлю житла для сімей воїнів // Львів. Пошта. — 2018. —      

19 трав. (№ 39). — С. 7. Текст: http://www.lvivpost.net/ukraine/n/42507 

5. Вус Р. Розпізнати фейк : в Україні медіа-грамотність 

включено в стандарт початкової школи, за яким учитимуться перші класи з 

нового навчального року / Роман Вус // Нар. армія. — 2018. — 24 трав.   

(№ 21). — С. 20. Подано коментар заступника головного редактора 

проекту з протидії кремлівській пропаганді StopFake Вікторії Романюк 

стосовно основних шляхів боротьби з дезінформацією агресора. 

Зазначено, що Російська Федерація не припиняє практику поширення 

різноманітних фейкових новин і дискредитацію українського суспільства в 

рамках своєї гібридної агресії проти України. Наголошено, що 

виокремлювати неправдиву інформацію з інформаційного потоку треба 

навчати ще з дитинства, зокрема, розвивати такі навички, як критичне 

мислення. Надано інформацію про представлення Європейською комісією 

плану протидії дезінформації. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 

6. Галата Я. Донбас: чотири роки потому / Ярослав Галата // 

Демократ. Україна. — 2018. — 11 трав. (№ 19). — С. 2. Висвітлено 

http://www.president.gov.ua/news/bojovi-mozhlivosti-zsu-znachno-zrosli-prezident-pereviriv-go-47630
http://www.president.gov.ua/news/bojovi-mozhlivosti-zsu-znachno-zrosli-prezident-pereviriv-go-47630
http://www.dua.com.ua/all/problema/item/3865-na-poltavshchini-perevizniki-vidmovlyayutsya-besplatno-voziti-uchasnikiv-ato.html
http://www.dua.com.ua/all/problema/item/3865-na-poltavshchini-perevizniki-vidmovlyayutsya-besplatno-voziti-uchasnikiv-ato.html
http://www.lvivpost.net/ukraine/n/42507
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf


інформацію щодо ситуації на сході України в зоні проведення операції 

Об’єднаних сил. Зазначено, що від початку ведення військових дій минуло 

чотири роки. 

7. Грабовський С. ”Господар світу”? : потрібно радикально 

змінити формат боротьби з небезпекою для цивілізації, яка йде з Кремля та 

Луб’янки / Сергій Грабовський // День. — 2018. — 22 трав. (№ 88). —      

С. 11. Обгрунтовано необхідінсть протидії на міжнародному рівні 

агресивній політиці Російської Федерації (РФ), яка вперше після Другої 

світової війни перекреслила всі конструкції європейської безпеки та 

порушила колективні гарантії непорушності кордонів і незастосування 

сили. Наголошено на небезпеці російської пропаганди, мета якої – 

створення позитивного іміджу тоталітарного режиму Путіна та 

виправдання гібридної війни, розв’язаної РФ. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/gospodar-svitu 

8. Діордіца І. Класифікація кіберзагроз та їх легітимізація у 

нормативно-правових актах України / Ігор Діордіца // Підприємництво, 

госп-во і право. - 2017. - № 10. — С. 206-211. Автор дослідив класифікації 

кіберзагроз та їх легітимацію у НПА. Зауважено, що захист критичної 

інфраструктури від кібернетичних загроз повинен бути складником 

загальнодержавної системи кібернетичної безпеки, а для протидії 

сучасним загрозам у кіберпросторі система захисту повинна мати змогу 

швидко адаптуватися до змін. Акцентовано увагу на тому, що в наявних 

нормативно-правових актах відсутня дефініція «кіберзагроза». 

Запропоновано авторське розуміння терміна «легітимація кіберзагроз» 

та «загрози кібербезпеці або кіберзагрози». Зазначено, що за відсутності 

єдиного уніфікованого визначення кіберзагроз, актуальним є перегляд 

чинних нормативно-правових актів та їх доповнення. Нині існує низка 

НПА, в яких вживається термін «кіберзагроза», але не дається його 

тлумачення, що може призвести до його неправильного застосування, 

помилок у притягненні до відповідальності та інших негативних наслідків. 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/gospodar-svitu


Основними видами кіберзагроз є: кіберзлочинність; кібертероризм та 

кібершпигунство; кібервійна. 

9. Естонія зацікавлена в поглибленні діалогу / Прес-служба 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 24 трав.         

(№ 94). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про зустріч Голови 

Верховної Ради України Андрія Парубія з Президентом Естонської 

Республіки Керсті Кальюлайд. Андрій Парубій проінформував про 

безпекову ситуацію на Донбасі та про перебіг реформ в Україні. За 

результатами зустрічі було заявлено про готовність сторін робити все 

для зміцнення зв’язків, подолання проявів гібридної війни, зокрема в 

економіці, енергетиці, інформаційній сфері. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303381 

10. Жмурко С. Бронежилет тричі рятував життя молодого 

офіцера-десантника / Сергій Жмурко // Нар. армія. — 2018. — 24 трав.  

(№ 21). — С. 9. Подано розповідь про одного з учасників АТО, офіцера 

Євгена, який у свої 26 років керує штабом одного з десантно-штурмових 

підрозділів бригади у зоні АТО. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 

11. Жмурко С. ДРГ не пройшла, або як сміливі дії піхотинців 

зірвали плани ворога : маючи дворічний бойовий досвід, Максим 

розумів, що ініціатива на боці того, хто першим помітить ворога й почне 

діяти / Сергій Жмурко // Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 9. 

Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 

12. Захистити Одещину від російської пропаганди / Інформ. 

упр. апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 23 трав. 

(№ 93). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про виступ голови 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) Ганни Гопко на робочій 

нараді в Одесі, в ході якої представники громадських організацій, органів 

державної влади і місцевого самоврядування та експертних середовищ 

обговорили тривожні тенденції в суспільних настроях і шляхи протидії 

http://www.golos.com.ua/article/303381
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf


підривній діяльності держави-агресора Російської Федерації (РФ) на 

Одещині. Оприлюднено дані соціологічних досліджень щодо ситуації в 

регіоні та наголошено, що деякі місцеві політики та медіа продовжують 

систематичну проросійську пропаганду. Ганна Гопко закликала 

представників центральної та місцевої влади, громадянського суспільства 

Одещини об’єднати зусилля для протидії інформаційній війні, розгорнутій 

РФ. Текст: http://www.golos.com.ua/article/303319 

13. Зятьєв С. Мінна війна проти України : міни та інші 

вибухонебезпечні предмети, встановлені на Донбасі російськими 

найманцями, за 4 роки неоголошеної війни забрали 2558 людських життів. 

Із цієї ж причини загинули 273 військовослужбовці, а близько тисячі 

зазнали поранень … Жертв було б значно більше, коли б наші сапери не 

знешкодили майже 350 тисяч смертоносних ”іграшок” / Сергій Зятьєв // 

Демократ. Україна. — 2018. — 4 трав. (№ 18). — С. 9. Текст: 

http://www.dua.com.ua/all/bezpeka/item/3870-minna-vijna-proti-ukrajini.html 

14. Зятьєв С. Щоб допомагати захисникам країни, 

необов’язково бути заможним … : і сьогодні, на 4-му році не оголошеної 

проти України війни, коли забезпечення українського війська поліпшилось 

у рази, наші солдати продовжують отримувати гуманітарну допомогу. Від 

комерційних підприємств, громадських організацій і простих українців. / 

Сергій Зятьєв // Демократ. Україна. — 2018. — 11 трав. (№ 19). — С. 3. 

Текст: http://www.dua.com.ua/community/item/3884-shchob-dopomagati-

zakhisnikam-krajini-neobov-yazkovo-buti-zamozhnim.html 

15. Іляшко О. Концептуальні підходи до визначення правової 

політики держави в умовах гібридної війни / О. О. Іляшко // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції ”Концепція розвитку 

правової держави в Україні” : м. Київ, 13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і 

повідомл.]. — Київ : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 169-

172. —  Шифр зберігання в Бібліотеці : А785198. Досліджено питання 

правової політики держави в умовах гібридної війни. Визначено  три 

http://www.golos.com.ua/article/303319
http://www.dua.com.ua/all/bezpeka/item/3870-minna-vijna-proti-ukrajini.html
http://www.dua.com.ua/community/item/3884-shchob-dopomagati-zakhisnikam-krajini-neobov-yazkovo-buti-zamozhnim.html
http://www.dua.com.ua/community/item/3884-shchob-dopomagati-zakhisnikam-krajini-neobov-yazkovo-buti-zamozhnim.html


варіанти терміна ”правова політика”: діяльнісна (правова політика 

розглядається як науково обґрунтована і послідовна діяльність державних 

і муніципальних органів зі створення ефективного механізму правового 

регулювання); ідеологічна (згідно з якою правова політика визначається як 

комплекс ідей, заходів, завдань, програм, настанов, що реалізуються у 

сфері права і завдяки праву); у третьому варіанті правова політика 

сприймається як частина державної політики. Доведено, що при 

формуванні та ухваленні Концепції правової політики плідним є 

застосування системного підходу, що передбачає урахування економічних, 

соціальних, політичних, духовних змін у суспільному житті протягом 

останніх десятиріч, чітке розуміння стратегічних цілей і завдань, 

принципів, а також конкретних тактичних заходів . Наведено авторське 

визначення правової політики держави в умовах гібридної війни. Так, 

правова політика держави в умовах гібридної війни – це частина 

державної політики, що є обґрунтованою та послідовною діяльністю 

органів державної влади,  місцевого самоврядування з метою забезпечення 

ефективного механізму правового регулювання суспільних відносин в 

умовах гібридної війни та виражається в комплексі ідей, заходів, завдань, 

програм, настанов, що реалізуються у сфері права і завдяки праву та 

базується на основоположних правових принципах. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

16. Іщенко Н. Гібридний спецназ та його прикриття : кейс про 

солдата інформаційного фронту на ворожій території / Наталя Іщенко // 

День. — 2018. — 18-19 трав. (№ 86/87). — С. 25-27. Розглянуто проблему 

національної безпеки та свободи слова в контексті справи керівника 

агенції ”РИА Новости Украина” Кирила Вишинського, якому Службою 

безпеки України (СБУ) спільно з Прокуратурою Автономної Республіки 

Крим 15 травня 2018 р. було оголошено про підозру в скоєнні злочину 

(державній зраді). Надано інформацію про діяльність Кирила 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


Вишинського в Україні. Зокрема акцентовано увагу на заяві заступника 

голови СБУ Віктора Кононенка про те, що співробітники спецслужб 

виявили і задокументували факти використання країною-агресором 

Російською Федерацією (Рф) вітчизняних та російських журналістів для 

проведення підривної інформаційної діяльності проти України. 

Наголошено на необхідності давати рішучу відсіч інформаційній агресії, 

мета якої – деморалізувати, морально роззброїти, знищити здатність до 

опору і максимально знизити обороноздатність держави та суспільства. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/gibrydnyy-specnaz-ta-yogo-

prykryttya 

17. Капсамун І. Професіонали попереджають … : ”дії Росії на 

суші і на морі – це гібридний намір військового вторгнення, який стане 

моментом істини щодо спроможності адекватної реакції України”, – 

адмірал Ігор Кабаненко / Іван Капсамун, Валентин Торба // День. — 2018. 

— 22 трав. (№ 88). — С. 4. Йдеться про активізацію окупаційних 

російських військ на сході України після переформатування 

Антитерористичної операції (АТО) на операцію Об’єднаних сил (ООС). 

Акцентовано увагу на необхідності реагування у політико-дипломатичній 

площині на дії російських агресорів в Азовському морі, де по суті 

спостерігається гібридний намір військового вторгнення. Подано 

коментарі 1-го заступника голови Спеціальної моніторингової місії в 

Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СMM ОБСЄ) 

Александра Хуга, командувача ООС Сергія Наєва, заступника голови 

Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з питань безпеки та 

громадського порядку Юрія Клименка, головного редактора проекту 

BlackSeaNews Андрія Клименка та адмірала, експерта з питань оборони 

та безпеки Ігоря Кабаненка. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/profesionaly-poperedzhayut 

18. Кармазіна М. Виклики й інтеграційні перспективи України 

в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз 

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/gibrydnyy-specnaz-ta-yogo-prykryttya
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/gibrydnyy-specnaz-ta-yogo-prykryttya
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/profesionaly-poperedzhayut


оцінок зарубіжних аналітиків і експертів  / М. Кармазіна // Наук. зап.  

Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2017. – 

Вип. 2 (88) (берез.-квіт.). – С. 178-213. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15344-2(88).  Проаналізовано практики західних 

інформаційних інтернет-ресурсів щодо оцінювання загроз і перспектив 

України, способи створення позитивного/негативного образу Української 

держави в інформаційному просторі країн Заходу. 

Текст: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_88/karmazina_otsinka.pdf  

19. Кіндсфатер О. Донецька фільтрувальна станція: район, де 

ворог не припиняє провокації : Донецька фільтрувальна станція (ДФС) – 

один із небагатьох стратегічних об’єктів інфраструктури Донбасу, що 

опинився на лінії зіткнення. Вона розташована між Ясинуватою та 

Авдіївкою і забезпечує водою близько 300 тисяч споживачів як на 

підконтрольній, так і на окупованій території Донбасу. За 100 метрів від 

станції з одного боку стоять українські військові, з другого – бойовики 

”ДНР”. Під час регулярних обстрілів останніми українських позицій 

дістається як самій ДФС, так і ії персоналу / Олександр Кіндсфатер // Нар. 

армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — С. 4. 

20. Кіндсфатер О. Як наші розвідники по міномети в ”сіру” 

зону ходили : біля населеного пункту Мар’їнка була проведена успішна 

операція, яка зірвала плани окупантів щодо постановочного обстрілу 

Донецька / Олександр Кіндсфатер // Нар. армія. — 2018. — 24 трав.         

(№ 21). — С. 4. Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-

2018%29.pdf 

21. Клименко А.”Морської політики в Україні немає” : яка 

ситуація в Азовському морі і як нам потрібно реагувати, – експерт / Андрій 

Клименко ; бесіду вів Іван Капсамун // День. — 2018. — 30 трав. (№ 93). — 

С. 5. Наведено бесіду з головним редактором проекту BlackSeaNews 

Андрієм Клименком про дії Російської Федерації (РФ) в Азовському морі, 

які становлять серйозну загрозу для національної безпеки України. 

http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_88/karmazina_otsinka.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf


Висловлено думку, що Україна повинна комплексно відповісти на 

активізацію російської гібридної агресії в Азовському морі, зокрема, 

посиливши військову присутність в регіоні, і скасувати ряд двосторонніх 

угод з РФ, що дозволяють їй господарювати в регіоні. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/morskoyi-polityky-v-ukrayini-nemaye 

22. Клименко О. Концептуальні пропозиції з впровадження 

концесійних угод у сфері медицини в умовах гібридної війни / О. В. 

Клименко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

”Концепція розвитку правової держави в Україні” : м. Київ, 13-14 жовт. 

2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського, 2017. — С. 173-175. —  Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А785198. Зазначено, що функціонування соціальної сфери взагалі та 

охорони здоров’я зокрема в критичний період гібридної війни є 

надзвичайно актуальним внаслідок скорочення бюджетних витрат на 

соціальний розвиток, зниження загального рівня життя населення, 

зростання захворюваності та смертності. Наголошено, що на сучасному 

етапі головне завдання держави – збереження медичних організацій. 

Запропоновано внести два виправлення в основи законодавства про 

охорону здоров’я: увести поняття майна, що використовується для цілей 

охорони здоров’я, і заборона на зміну його цільового призначення. Метою 

цих виправлень є встановлення особливих правил для здачі медичних 

установ у концесію. Подано визначення тарміна ”концесія” та 

”концесійна угода”. Концесія, концесійна угода – форма державно-

приватного партнерства, залучення приватного сектора в ефективне 

управління державною власністю або у надання послуг, які зазвичай 

надаються державою, на взаємовигідних умовах. Розкрито зміст 

нововведень, який полягає у тому, щоб майно, яке використовується 

споконвічно для медичних цілей, було насамперед запропоноване 

підприємцям, які займаються медичною діяльністю, щоб це майно не 

виводилося зі сфери охорони здоров’я. Порядок передачі майна державних 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/morskoyi-polityky-v-ukrayini-nemaye


медичних установ повинен затвердити уряд, а регіональних – влада самих 

регіонів. Розглянуто етапи впровадження нових правил із залученням 

міністерства охорони здоров’я та згідно із Законом України ”Про 

концесії” зі змінами від 01.07.2010 р. № 2404-VІ. Наголошено, що всі 

концесійні угоди в охороні здоров’я повинні контролюватися лікарськими 

громадами. Прийняття закону ”Про лікарське самоврядування” 

розширило б повноваження українських медичних товариств, які, 

відповідно до світової практики повинні встановлювати стандарти 

підприємництва в рамках концесії. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

23. Кононов І. Епістемологія концепту «гібридна війна» / І. Ф. 

Кононов // Грані : наук.-теорет. альм. – 2017. – Т. 20; № 10. – С. 25-30. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14957-20/10(150). Здійснено 

епістемологічний аналіз концепту гібридної війни. Показано, що його 

поширення можна пояснити лише позанауковими факторами, здійснено 

аналіз цих факторів. Розглянуто західний, російський і український 

дискурси «гібридної війни». Показано, що концепт «гібридної війни» 

сформувався у США. З’явившись як технічний термін, це словосполучення 

за Дж. Буша-мол. стало складовою частиною обґрунтування експорту 

демократії. Методологічною основою такої зміни стала концепція 

модернізації. В Росії дискурс гібридної війни є реактивним стосовно 

Заходу і охоронним по відношенню до діючої влади. В Україні офіційними 

ідеологами створена справжня метафізика гібридної війни. У ній 

внутрішнім компонентом концепції є цивілізаційний підхід. Це переводить 

військовий конфлікт між Росією і Україною в русло ціннісного конфлікту, 

який неможливо раціонально вирішити. Виявлено, що епістемологія 

«гібридної війни» занурена в інтереси правлячих класів консолідованого 

Заходу, Росії та України. Реально за ним стоїть явище, яке пропонується 

називати «буржуазним бланкізмом». Його виникнення пов’язане з появою 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


такого соціального прошарку, як транснаціональна буржуазія. В її 

середовищі склалося переконання, що бажані для себе зміни можна 

викликати в будь-якій країні, інвестувавши для цього достатні кошти. 

Людські ресурси для таких заходів знаходяться в середовищі прекаріату, 

позбавленого реальних життєвих перспектив. 

Текст: https://grani.org.ua/index.php/journal/issue/view/138/86 

24. Копанева Е. ”Когда очнулся, понял, что ничего не вижу и у 

меня нет ноги. Обрадовался тому, что выжил. Что мама увидит меня 

пускай искалеченным, но живым” : боец АТО Александр Дарморос, 

потерявший на войне глаза и ногу, вернулся в Украину после лечения в 

США / Екатерина Копанева // Факты и комментарии. — 2018. — 24-30 мая 

(№ 20). — С. 4. Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-

kommentarii/20180524/ 

25. Копотун І. Методи ефективності протидії сепаратизму / І. 

М. Копотун, М. І. Жолтані // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції ”Концепція розвитку правової держави в Україні” : м. Київ, 

13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського, 2017. — С. 143-145. —  Шифр зберігання в Бібліотеці 

: А785198.  Розглянуто проблему повернення тимчасово неконтрольованих 

територій Донбасу у правове поле України як один з найважливіших 

елементів врегулювання конфлікту на Сході України. Зазначено, що 

формування квазідержавних утворень ”ДНР” і ”ЛНР”, є одним з 

елементів розв’язаної проти України гібридної війни. Розглянуто методи, 

що застосовуються державами для збереження територіальної 

цілісності, які можна умовно поділити на два основні типи: 

ненасильницькі та насильницькі (силові або репресивні). Подано перелік 

ненасильницьких методів, до яких відносяться заходи політичного та 

економічного характеру. Зроблено висновок, що сепаратизм – це явище, 

що містить загрозу національній безпеці. Він формується під впливом 

різних чинників, у т.ч.  пов’язаних з процесами трансформації суспільства.  

https://grani.org.ua/index.php/journal/issue/view/138/86
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180524/
https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180524/


Адже конфлікти найчастіше спалахують тоді, коли загальне соціально-

економічне становище в країні різко погіршується або коли настає 

політична нестабільність. Наголошено, що політичне врегулювання 

сепаратистських конфліктів має ґрунтуватися на необхідності 

забезпечення національних інтересів і захисту національних цінностей. 

Доведено, що рішення, вироблені у рамках міжнародних процесів мирного 

врегулювання, хоча, як правило, і дозволяють зупинити кровопролиття, 

проте не забезпечують вирішення всіх наявних суперечностей, які 

слугували причиною конфлікту. Зауважено, що відповідальність за 

наслідки таких рішень несе безпосередньо керівництво цієї держави. 

Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

26. Коротков Е. Это война, как бы ее не называли / Евгений 

Коротков // Рабочая газета. — 2018. — 23 марта (№ 34). — С. 1. 

Акцентовано увагу на політичній ситуації в Україні на фоні гібридної 

агресії Російської Федерації. Проаналізовано термін ”гібридна війна”. 

Текст: http://rg.kiev.ua/page5/article40797/ 

27. Котигоренко В. Про зв’язок політичних переваг і цінностей 

населення України з агресією Російської Федерації: випадок Галичини 

/ В. Котигоренко, О. Рафальський // Наук. зап. / НАН України, Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К. : ІПіЕНД, 2017 . — Вип. 1 (87): 

січень-лютий. — C. 216-250. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15344-

1(87). За результатами дослідження матеріалів репрезентативних 

масових опитувань з’ясовано вплив агресії Російської Федерації проти 

України на динаміку пріоритетних політичних переваг і цінностей 

усередині українського соціуму : посилення поміж населення усіх регіонів (і 

України в цілому) громадянськості, патріотизму ,  орієнтованості на 

укріплення державної цілісності та незалежності України ,  її європейську 

і євроатлантичну інтеграцію.  Зазначено, що жителі трьох галицьких 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://rg.kiev.ua/page5/article40797/


областей ( Івано-Франківської ,  Львівської та Тернопільської )  виявляють 

найпотужнішу прихильність цим пріоритетам.  До них дедалі більше 

тяжіють жителі інших західних і центральних областей країни,  а 

також Дніпропетровської,  Запорізької і  Києва. Наголошено, щоб 

означена динаміка стала незворотною і повсюдною,  у тому  числі 

поширилася на всю територію Донбасу і тимчасово окуповану Кримську 

автономію,  інституції державної влади та місцевого самоврядування ,  

політичні партії і громадянське суспільство мають дотримуватися 

поведінки,  яка б забезпечувала мінімізацію і толерантне регулювання 

протиріч,  зумовлених відмінностями політичних переваг і цінностей 

населення різних регіонів країни. Виділено найефективніші засоби 

політичної інтеграції українського соціуму і всіх без винятку його 

регіональних сегментів –  реальні зміни,  орієнтовані на забезпечення 

спільних інтересів людей:  припинення війни й укріплення державного 

суверенітету України;  ефективні антикорупційні дії;  прискорений 

розвиток економіки і створення нових робочих місць з достойною 

оплатою; якісна доступна медицина і освіта; соціальний захист 

пенсіонерів та інших малозабезпечених осіб; дієві правоохоронні органи і 

суди, державна влада та місцеве самоврядування. Текст: 

http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_87/kotygorenko_pro.pdf 

28. Крамарчук О. Ми застерігаємо ЄС від російської ”газової 

голки” : ”Північний потік-2” – це нова гібридна зброя Кремля проти 

європейських держав. Україна пропонує безпечнішу альтернативу / Оксана 

Крамарчук // Уряд. кур’єр. — 2018. — 26 трав. (№ 99). — С. 2. Надано 

інформацію про виступ Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана 

під час міжнародної конференції в Брюсселі щодо ролі української 

газостраспортної системи (ГТС) для енергобезпеки Європи. Наголошено 

на важливості енергетичної безпеки для Європеського Союзу (ЄС) і 

акцентовано увагу на політиці Росії, мета якої – побудувати свою ГТС і 

одночасно знищити ГТС України, щоб мати єдиний важіль впливу на 

http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_87/kotygorenko_pro.pdf


європейські держави https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mi-zasterigayemo-yes-

vid-rosijskoyi-gazovoyi-golki/ 

29. Кудрина Л. На пятом году войны вступил в силу закон о 

деоккупации Донбасса : Закон ”Об особенностях государственной 

политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на 

временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской 

областях”… вступил в силу с 24 февраля этого года. … проект Закона был 

внесен в Верховную Раду и принят в первом чтении как неотлагательный 

по инициативе Президента Украины 6 октября прошлого года. Жаркие 

дебаты во втором чтении продолжались в течение трех дней, 16, 17 и 18 

января, в ходе которых были рассмотрены около 700 поправок. В 

результате большинство народных депутатов от ”Блока Петра 

Порошенко”, ”Народного фронта”, ”Радикальной партии Олега Ляшко”, 

”Самопомочі” и ”Батьківщини” проголосовало за принятие Закона. 

Фракция ”Оппозиционного блока” не голосовала в полном составе. Что же 

дает принятый документ? / Людмила Кудрина // Приазов. рабочий 

(Мариуполь). — 2018. — 16 марта (№ 30). — С. 5. Розглянуто норми 

закону ”Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 

та Луганській областях” (№ 7163). Текст: http://pr.ua/news.php?new=50544 

30. Курилюк Ю. Морально-психологічні ознаки особи 

злочинця, який посягає на прикордонну безпеку держави / Юрій 

Курилюк // Підприємництво, госп-во і право. - 2017. - № 10. —  С. 217-219. 

Стаття присвячена проблемі особи злочинця, який посягає на прикордонну 

безпеку держави. За результатами проведеного емпіричного дослідження 

розкрито основні морально-психологічні характеристики цього злочинця, 

загрози, що може нести в собі злочинність у прикордонному просторі як 

важливий сегмент злочинності в Україні. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/10/45.pdf 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mi-zasterigayemo-yes-vid-rosijskoyi-gazovoyi-golki/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mi-zasterigayemo-yes-vid-rosijskoyi-gazovoyi-golki/
http://pr.ua/news.php?new=50544
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/45.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/45.pdf


31. Леванова М. ”Мы для россиян – второй сорт, что бы они не 

говорили о братских народах” : тележурналистка из так называемой 

”ДНР” дала интервью ”Фактам” / Маргарита Леванова // Факты и 

комментарии. — 2018. — 24-30 мая (№ 20). — С. 5, 6. Текст: 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180524/ 

32. Машовець К. Кремлівський режим стрімко нарощує 

військові м’язи в азовському морі / Костянтин Машовець // Нар. армія. 

— 2018. — 17 трав. (№ 20). — С. 5. Розглянуто ситуацію, пов’язану із 

політикою Російської Федерації в акваторії Азовського й північно-східній 

частині Чорного морів. Зазначено, що ”на сьогодні згідно з угодою 2003 

року між Росією та Україною про співпрацю у використанні Азовського 

моря й Керченської протоки Азов віднесено до категорії внутрішніх вод 

обох країн”. Наголошено, що ”після будівництва Керченського 

транспортного переходу агресор цілком може (і напевно захоче, бо 

передумов до того достатньо) перетворити Азовське на своє внутрішнє 

море. До того ж він це може спробувати зробити суто воєнним шляхом, 

реалізувавши такий собі ”азовський варіант бліцкригу”. Текст: 

http://milnavigator.com.ua/archives/17370 

33. Мосьондз О. ”Ця книга – сучасна історія боротьби 

українського народу за свою незалежність” : в одній з найбільших 

столичних шкіл журналісти газети ”Народна армія” репрезентували 

четверту збірку ”Вклоняємось доземно українському солдату” / Ольга 

Мосьондз // Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 12-13. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 

34. Олехнович А. ”Кулеметна черга прошила паливний бак. 

Ми могли спалахнути будь-якої миті” : кавалер Ордена Богдана 

Хмельницького майор Сергій Кужелюк є єдиним борттехніком, 

відзначеним орденом ”Народний Герой України” / Анастасія Олехнович // 

Нар. армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — С. 7. 

https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180524/
http://milnavigator.com.ua/archives/17370
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf


35. Олехнович О. Нескорений ”Зеніт”, або героїчна оборона 

військового містечка № 13 / Олександр Олехнович // Нар. армія. — 2018. 

— 24 трав. (№ 21). — С. 10-11. Наведено історію про 1-й дивізіон 

Донецького зенітного ракетного полку та військове містечко № 13, яке 

пізніше назвали Нескореним ”Зенітом”. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 

36. Олійник Ю. Чужий міф як убивця / Юлія Олійник // Шлях 

перемоги. - 2018. - 16 трав. (№ 20). — С. 4-5. Вміщено факти, що 

спростовують російський політичний міф про братську спорідненість 

українського і російського народів. 

37. Омельницький А. Донбас прагне миру : Спеціальний 

представник США Курт Волкер укотре заявив, що Росія несе 

відповідальність за війну на сході України і повинна вивести свої війська / 

Андрій Омельницький // Львів. Пошта. — 2018. — 17 трав. (№ 38). — С. 7. 

Йдеться про черговий візит Спеціального представника США у справах 

України Курта Волкера на Донбас. Зазначено, що він поспілкувався з 

українськими військовими, зокрема з командувачем операції Об’єднаних 

сил Сергієм Наєвим, щоби з’ясувати ситуацію на передовій, 

представниками спостережної місії ОБСЄ, громадських організацій та 

постраждалими в зоні бойових дій, аби дізнатися їхні гуманітарні 

потреби. 

38. Осока Я. АТО: загиблі Герої квітня 2018 року / Ян Осока // 

Полтав. думка. — 2018. — 10 трав. (№ 19). — С. 4. Подано історії життя 

і загибели учасників АТО: Володимира Майбороди, Дениса Начосного, 

Максима Черкуна, Михайла Шозди, Євгенія Хоменка, Геннадія Широкого, 

Олександра Матуса, Андрія Лєбєдєва. Текст: 

https://censor.net.ua/resonance/3063989/zagibl_gero_kvtnya 

39. Переймаємо досвід міжнародних партнерів : Україна 

підписала з Канадою угоду про військову співпрацю // Львів. Пошта. — 

2018. — 19 трав. (№ 39). — С. 7. Наголошено, що командувач Національної 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
https://censor.net.ua/resonance/3063989/zagibl_gero_kvtnya


гвардії України Юрій Аллеров та заступник командувача Канадського 

командування об’єднаних операцій Вільям Сеймур уклали технічну угоду 

про військову співпрацю, яка передбачає не лише підготовку особового 

складу, але й вибухотехнічну та медичну підготовки, модернізацію 

логістики, професійний розвиток та освіту офіцерів, мовні курси та 

співпрацю у сфері стратегічних комунікацій. Текст: 

http://www.lvivpost.net/ukraine/n/42508 

40. Платонова А. Театр жизни / Анастасия Платонова // Фокус. 

— 2018. — № 22 (1 июня). — С. 54-45. Подано інтерв’ю із автором 

сценарію фільму ”Кіборги” – відомої стрічки про захисників Донецького 

аеропорту, театральним режисером і драматургом Наталією Ворожбіт, 

в якому митець розповідає про створення фільму ”Кіборги”, про свої 

драматичні твори (зокрема, присвячені подіям революції Гідності), 

ділиться спогадами про поїздки у зону АТО, на окуповані території 

Донбасу та ін. 

41. Президент України Петро Порошенко: ”Керченський міст 

знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати 

український Крим” // Нар. армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — С. 2. 

Подано коментар Президента України Петра Порошенка, оприлюднений 

на сторінці у соіальній мережі щодо незаконного будівництва 

Керченського мосту, яке, на думку Президента, ”є черговим свідченням 

нехтування міжнародним правом з боку Кремля” Текст: 

http://www.president.gov.ua/news/kerchenskij-mist-znadobitsya-okupantam-

koli-voni-budut-termi-47458 

42. Проценко М. Деякі аспекти міжнародно-правового 

вирішення територіальних конфліктів (на основі досвіду Молдови)      

/ І. М. Проценко // Держава і право. Серія: Юрид. науки: зб. наук. пр. – 

Київ, 2017. – Вип. 77. - С. 333-346. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці:Бп14476-77 юрид. науки Досліджено низку міжнародно-

правових заходів, що були вжиті та вживаються сьогодні для подолання 

http://www.lvivpost.net/ukraine/n/42508
http://www.president.gov.ua/news/kerchenskij-mist-znadobitsya-okupantam-koli-voni-budut-termi-47458
http://www.president.gov.ua/news/kerchenskij-mist-znadobitsya-okupantam-koli-voni-budut-termi-47458


Молдово-Придністровського територіального конфлікту, передусім фази 

збройного протистояння. Основну увагу приділено змісту та проблемам 

юридичної чинності Угоди, укладеної в 1992 р. між Молдовою та Росією 

для повного припинення вогню та розведення збройних сил. Виділено 

характерні ознаки такого способу забезпечення виконання міжнародних 

зобов’язань, як надання міжнародних гарантій, а також визначено 

юридичні підстави цих гарантій в Молдово-Придністровському конфлікті. 

На основі здійсненого аналізу зроблено ряд пропозицій щодо організації 

процесу врегулювання територіального конфлікту на території України. 

43. Російська агресія проти України: правда і вигадки, 

причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. пр. / П. П. Гай-Нижник та ін. ; 

упоряд. і наук. ред. П. П. Гай-Нижник] ; М-во освіти і науки України, НДІ 

українознавства. — Київ : МП Леся, 2018. — 432 с. . —  Шифр зберігання 

в Бібліотеці : А785246. Подано авторський погляд на історичні витоки 

та паралелі російської агресії проти України. Викладено наукову оцінку 

Російської Федерації як держави-агресора та спонсора міжнародного 

тероризму. Проаналізовано російсько-українську війну, що розпочалася у 

2014 році внаслідок віроломного нападу Росії, а також її історичні 

витоки, передумови, сучасні виклики та шляхи зміцнення системи 

національної безпеки України. Наведено результати досліджень, 

проведених за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних 

досліджень за конкурсним проектом ”Історичні передумови та сучасні 

суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України”. Текст: 

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/2018book-rosiyska-ahresiya.pdf 

44. Снігир О. Російський експансіонізм у Молдові, Грузії та 

Україні: паралелі й відмінності / Олена Снігир // Дзеркало тижня. — 

2018. — 19-25 трав. (№ 18/19). — С. 5. Проаналізовано системне явище 

російської зовнішньої політики – російський експансіонізм, який виявився в 

участі Російської Федерації (РФ) в розвитку конфліктів на території 

трьох країн (придністровський, південноосетинський, абхазький 

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/2018book-rosiyska-ahresiya.pdf


конфлікти, війна в Грузії, війна на Сході України і окупація Криму). 

Зазначено. що шляхом створення та підтримання конфліктів на 

територіях сусідніх держав авторитарний російський режим вирішує 

певні зовнішньо- та внутрішньополітичні завдання, найважливішими з 

яких є закріплення сфери впливу Росії та консолідація суспільства навколо 

ідеї російської наддержавності. Наголошено, що досвід України, Молдови 

і Грузії, які були об’єктами російської агресії з моменту розпаду СРСР, 

може допомогти у спільній боротьбі проти російської експансії. Зроблено 

висновок, що головним наслідком правильного розуміння джерел, мотивів 

та головних ознак російського експансіонізму має стати вироблення 

системної колективної міжнародної політики протистояння агресії РФ. 

Текст: https://dt.ua/international/rosiyskiy-ekspansionizm-u-moldovi-gruziyi-ta-

ukrayini-paraleli-y-vidminnosti-278236_.html 

45. Соціально-політичні проблеми сучасності: III Всеукр. наук. 

конф. студентів і молодих вчених: тези доп. – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 

Нобеля, 2018. – 104 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А785490.  Зі 

змісту: Проблеми легітимності політичної влади в України / О. В. 

Погуляєва. – С. 8-10; Демократія чи авторитаризм? Біополітична 

інтерпретація політичних режимів / А. Ю. Кравець. – С. 10-13; Кадрова 

політика у виконавчій владі України: проблеми та перспективи / М. К. 

Заруднєв. – С. 17-19; Корупція та методи боротьби з нею: зарубіжний 

досвід / С. В. Базільчук. – С. 25-27; Інформаційні виклики політичних 

конфліктів / Г. П. Щедрова. – С. 28-32; Особливості функціонування 

консультативно-дорадчих органів у США / А. В. Сімонян. –  С. 43-45;  

Особливості впливу ЗМІ на політичну свідомість / С. В. Трефілова. – С. 67-

68; Особливості суб’єктного складу сучасних міжнародних збройних 

конфліктів / І. А. Єремєєва. – С. 71-73; Інформатизація в сучасному 

суспільстві (в епоху глобалізації) / В. В. Квашин. – С. 75-78; 

Справедливість як важливий фактор комунікації між владою та 

суспільством в сучасних умовах розвитку суспільства  / С. С. 

https://dt.ua/international/rosiyskiy-ekspansionizm-u-moldovi-gruziyi-ta-ukrayini-paraleli-y-vidminnosti-278236_.html
https://dt.ua/international/rosiyskiy-ekspansionizm-u-moldovi-gruziyi-ta-ukrayini-paraleli-y-vidminnosti-278236_.html


Колесніченко. – С. 78-81; Участь миротворчих сил ООН у локальних 

конфліктах на прикладі миротворчої операції ООН в Сомалі у 1992–1995 

рр. / В. В. Толюра. – С. 93-95. 

46. Столбецов С. На Харьковщине может быть введен 

комендантский час / Сергей Столбецов // Вечер. Харьков. — 2018. —     

12 мая (№ 50). — С. 2—3. Пояснено принципову відмінність 

антитерористичної операції від операції Об’єднаних сил. 

47. Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листоп. 2017 р. – Київ: 

Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. – 256 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А785196  Зі змісту: Проблеми переселенців з житлом 

спричинені гібридною війною / І. А. Коваленко. – С. 103-105; Щодо 

проблеми допустимості доказів на підтвердження факту народження 

або смерті особи на тимчасово окупованій території України / В. А. 

Кройтор. – С. 118-120; Інформаційні війни: історія, сутність і методи / Б. 

В. Кузьменко. – С. 121-123; Гуманітарна допомога в Україні / Р. В. 

Мамчур. – С. 143-146; Усиновлення, особливості усиновлення дітей з 

тимчасово окупованих територій / Л. Ш. Мірзобаротова. – С. 147-151; 

Цивілістика під час військових конфліктів / Є. О. Мічурін. – С. 152-154; 

Проблема узгодження права на інформацію з правом на захист 

персональних даних / Т. О. Софіюк. – С. 212-214; Проблеми гуманітарного 

права в умовах гібридної війни / І. С. Тімуш. – С. 212-214; Право на 

інформацію в умовах гібридної війни / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. 

– С. 227-229; Особливості правового регулювання праці державних 

службовців за законодавством України / Ю. О. Шинкар. – С. 246-249; 

Правовий статус юридичних осіб публічного права / Ю. М. Юркевич. –     

С. 250-253. 

48. Тарута С. Народный депутат Украины Сергей Тарута ”100 

лет газете – это замечательная дата!” : в пресс-клубе ”Приазовского 

рабочего” состоялась встреча народного депутата Украины Сергея Таруты 



с журналистами ”Приазовского рабочего” / Сергей Тарута ; беседу вел 

Александр Панков // Приазов. рабочий (Мариуполь). — 2018. — 9 марта 

(№ 27). — С. 4. Подано матеріали зустрічі народного депутата України 

Сергія Тарути з колективом газети. Надано оцінку народного депутата 

Закону України ”Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях”, яку він висловив під час бесіди з 

журналістами. Текст: http://pr.ua/news.php?new=50471 

49. Теорія і практика актуальних наукових досліджень: 

матеріали Міжнар.  наук.-практ. Конф. ( м. Львів, 27-28 жовт. 2017 р.): у    

2 ч.  Ч. 2. — Львів ; Херсон : Гельветика, 2017. — 180 с. —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А785226-2. Зі змісту: Інформаційна 

безпека, захист персональних даних / С. М. Власенко, Д. О. Кисельов. –     

С. 32-33; Міжнародні стандарти захисту інформації з обмеженим 

доступом / О. І. Ігнатенко, А. Ю. Грабовський. – С. 33-37; Законодавство 

в сфері захисту інформації та забезпечення кібербезпеки / Д. О. Кисельов, 

С. М. Власенко. – С. 37-39; Аналіз уразливостей персональних мобільних 

пристроїв / В. Й. Кільдішев, С. В. Стайкуца, В. О. Овчаренко. – С. 39-42; 

”Інформаційна війна” – феномен XXI ст. Сучасні виклики для України / Р. 

О. Клекот. – С. 42-44; Інформаційна війна проти України. Резонанс 

навколо закону ”Про освіту”. – С. 44-47; Інформаційні технології у якості 

зброї / А. В. Кульчицький, І. В. Дігтярьова. – С. 47-49; Сучасні особливості 

ведення інформаційних війн / М. С. Рудюк, В. В. Бойчук. – С. 49-51; 

Реформування Служби безпеки України / М. П. Сеньків, О. С. Янковська. – 

С. 51-53; Проведення операції з підтримання миру в Україні як один із 

можливих сценаріїв розвитку російсько-українського конфлікту / Х. О. 

Вітрцньок. – 59-62; Російська агресія як наслідок євроінтеграційного 

вибору України / О. М. Кундеус. – С. 67-70. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/polit/archive/529/ 

http://pr.ua/news.php?new=50471
http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/polit/archive/529/


50. Удовиченко К. Методи та засоби перевірки фактажу в 

умовах інформаційної війни / К. М. Удовиченко // Молодий вчений. - 

2017. - № 11, ч. 5. — С. 773-776. Зазначено, що країна перебуває у стані 

інформаційної війни, одним із інструментів ведення якої є фейки 

(поширення неправдивої інформації). Обґрунтовано визначення понять 

«фейк», «фактаж», проаналізовано методи та засоби перевірки 

фактажу. Розглянуто дестабілізувальний та агресивний вплив російських 

інформаційних агентів на інформаційну та суспільно-політичну сферу. 

З’ясовано роль і місце редактора в перевірці фактичного матеріалу із 

урахуванням умов інформаційної війни та технічних засобів їх виявлення. 

Текст: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/187.pdf 

51. Факты – упрямая вещь : прошло четыре года после потери 

Крыма. А что сейчас мы в глубине так называемой материковой Украины 

знаем о жизни и настроениях в Крыму? // Рабочая газета. — 2018. —         

22 марта (№ 33). — С. 2. Розглянуто ситуацію в анексованому Російською 

Федерацією Криму. Текст: http://rg.kiev.ua/page5/article40779/ 

52. ”UChoice: 4P” Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, 

Psychology: матеріали Третьої міждисциплінар. конф. : (м. Одеса, 6 жовт. 

2017 р.). — Одеса, 2017. — 116 с.  – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

А785230 Зі змісту: Деякі аспекти психологічного забезпечення бойових дій 

з урахуванням досвіду війн та військових конфліктів / О. М. Бондар. –       

С. 62-66; Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо-

переміщених осіб / О. С. Солдатова. – С. 80-84. Текст: 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8167/UChoice_6_10_2017.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

 

Міжнародне гуманітарне право 

53. Абдуллаева М. Безопасность национальных интересов как 

политичекая проблема / Мафтуна Рашид кызы Абдуллаева // Politicus. - 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/187.pdf
http://rg.kiev.ua/page5/article40779/
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8167/UChoice_6_10_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2017. - № 6. — С. 113-117. Зазначено, що безпека суспільства пов’язана з 

існуванням суспільних інститутів, норм і форм зрілої суспільної 

свідомості. Ці фактори дають змогу реалізувати права і свободи всіх груп 

населення і протистояти діям, спрямованим на дезінтеграцію 

суспільства. 

54. Андрушко А. Кримінологічна характеристика захоплення 

заручників / А. В. Андрушко // Часопис Київ. ун-ту права. - 2017. - № 4. — 

С. 213-218. Мета статті – на підставі аналізу офіційних статистичних 

даних та доступної емпіричної бази (матеріалів 24-х кримінальних 

проваджень) надати кримінологічну характеристику захоплення 

заручників. Текст: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=213 

55. Артамощенко В. ”За основу освітнього процесу взято 

правило: готувати ініціативного, мислячого й креативного 

командира” : перший випуск курсантів, яких було зараховано на навчання 

2014 року за умовами підвищеного дерзамовлення, дасть змогу не лише 

частково затулити кадрові дірки, а й поповнити армію фахівцями високого 

рівня з підвищеною мотивацією до служби / Вадим Артамощенко; 

розмовляла Ольга Мосьондх // Нар. армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — 

С. 10. Подано інтерв’ю із заступником директора Департаменту 

військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики 

Міністерства оборони України полковника Вадима Артамощенка про 

особливості цьогорічного вступу для абітурієнтів, зміни в навчальному 

процесі та конкурентність серед військових закладів вищої освіти. 

56. Бакай В. ”Черепашка” може долати схил у 30 градусів, а 

”фурія” літати протягом двох годин : ці та інші розробки вітчизняної 

”оборонки” були представлені під час XI міжнародної науково-технічної 

конференції у Львові / Вадим Бакай // Нар. армія. — 2018. — 24 трав.      

(№ 21). — С. 14. Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-

2018%29.pdf 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=213
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
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57. Балаева Т. Невоенное дело / Тамара Балаева // Фокус. — 

2018. — № 22 (1 июня). — С. 42-45. Йдеться про безкоштовну навчальну 

програму з підприємництва, відкриту у Київській школі економіки для 

ветеранів АТО. Наведено приклади успішних історій розвитку власного 

бізнесу слухачами школи – колишніми бійцями АТО. 

58. Ботвінов Р. Методологія дослідження публічної служби 

особливого призначення / Р. Г. Ботвінов // Аспекти публіч. упр. - 2017. - 

Т. 5, № 12. — С. 42-49. Проаналізовано методологічні підходи 

дослідження публічної служби особливого призначення, посадові особи 

якої здійснюють професійну діяльність із реалізації функцій, прав і 

обов’язків органів державної влади в особливих умовах, що регулюється 

спеціальними нормативними актами. Текст: 

https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/372 

59. ”Ви продемонстрували всьому світові, що українські воїни 

є хоробрими, найкращими воїнами у світі, які вміють чудово воювати 

та навчатися” // Нар. армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — С. 2. Подано 

інформацію стосовно вручення Міністром оборони України генералом 

армії України Степаном Полтораком відомчих нагород та грошових 

премій 30-ти військовослужбовцям 79-ї окремої десантно-штурмової 

бригади ЗС України, які повернулися із Німеччини, де брали участь у 

багатонаціональних навчаннях Combined Resolve X та показали найкращі 

показники під час виконання складних завдань. Текст: 

http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/15/stepan-poltorak-vi-prodemonstruvali-

vsomu-svitovi-shho-ukrainski-voini-e-horobrimi-najkrashhimi-voinami-u-sviti-

yaki-vmiyut-chudovo-voyuvati-ta-navchatisya/ 

60. Вус Р. Натовські орієнтири для українського бойового 

вишколу : тільки минулого року за стандартами Альянсу було 

підготовлено 10 батальйонів, 25 рот, і 1400 національних інструкторів / 

Роман Вус // Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 6. Текст: 

https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/372
http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/15/stepan-poltorak-vi-prodemonstruvali-vsomu-svitovi-shho-ukrainski-voini-e-horobrimi-najkrashhimi-voinami-u-sviti-yaki-vmiyut-chudovo-voyuvati-ta-navchatisya/
http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/15/stepan-poltorak-vi-prodemonstruvali-vsomu-svitovi-shho-ukrainski-voini-e-horobrimi-najkrashhimi-voinami-u-sviti-yaki-vmiyut-chudovo-voyuvati-ta-navchatisya/
http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/15/stepan-poltorak-vi-prodemonstruvali-vsomu-svitovi-shho-ukrainski-voini-e-horobrimi-najkrashhimi-voinami-u-sviti-yaki-vmiyut-chudovo-voyuvati-ta-navchatisya/


https://espu.org.ua/2018/05/natovski-oriientyry-dlia-ukrainskoho-boiovoho-

vyshkolu/ 

61. Геращенко И. Непростые ответы : Первый вице-спикер 

Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала Фокусу о реинтеграции 

Донбасса, миротворцах, амнистии для пособников боевиков и 

освобождении украинских пленных / Ирина Геращенко ; беседу вел Милан 

Лелич // Фокус. — 2018. — № 22 (1 июня). — С. 12-15. Текст: 

https://focus.ua/country/396173/ 

62. Деокупація Криму: не словом, а ділом : у Києві презентували 

”Зелену книгу”, де розписані рекомендації українській владі щодо 

реінтеграції анексованого Росією півострова // Україна молода. — 2018. — 

25-26 трав. (№ 56). — С. 5. Надано інформацію про презентацію 

керівником Програми демократичних процесів УНЦПД Юлією Тищенко 

видання ”Зелена книга. Політика щодо Криму”. Зазначено, що книга 

підготовлена Українським незалежним центром політичних досліджень 

(УНЦПД) і кореспондує головні напрямки діяльності українського уряду 

щодо реінтеграції і деокупації півострова. За словами пані Тищенко, 

формат ”Зеленої книги” передбачає кроки, які український уряд повинен 

зробити для того, щоб відбулася ”не просто реінтеграція, а безпечна 

реінтеграція як запорука деокупації Криму”. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3314/180/123427/ 

63. Дідур О. ”Джевелін” – смертний вирок російським танкам, 

або чому офіційні кремлівські ЗМІ вчиняють істерику при згадування 

про американські ПТРК : … чому … російські офіційні ЗМІ здіймають 

істерику при згадуванні американських ПТРК та чому Кремль так уперто 

чинив опір поставкам ”Джевелінів” Україні? Вочевидь, відповідь на нього 

– у самій зброї, яку ми все ж таки отримали / Олександр Дідур // Нар. 

армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 15. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 

https://espu.org.ua/2018/05/natovski-oriientyry-dlia-ukrainskoho-boiovoho-vyshkolu/
https://espu.org.ua/2018/05/natovski-oriientyry-dlia-ukrainskoho-boiovoho-vyshkolu/
https://focus.ua/country/396173/
http://www.umoloda.kiev.ua/number/3314/180/123427/
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf


64. Естонія підтримує позицію України щодо запровадження 

миротворчої місії ООН на тимчасово окупованій частині Донбасу // 

Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 2. Подано інформацію про 

зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом 

Естонської Республіки Керсті Кальюланд щодо обговорення питань 

запровадження миротворчої місії ООН за мандатом Ради безпеки ООН, 

участь презставників Естонії у роботі моніторингової комісії ОБСЄ та 

скоординованої дії у питанні звільнення українських політичних в’язнів. 

Подано відомості про спільну зустріч Президентів обох країн з 

представниками ЗМІ. 

65. Зятьєв С. Не хочеш служити? Плати … : нещодавно на 

офіційному сайті Президента України зареєстрували петицію, автор якої 

пропонує дозволити громадянам України не проходити строкової служби. 

Але за умови, що вони вноситимуть певну суму грошей ”на розвиток 

українського війська” / Сергій Зятьєв // Демократ. Україна. — 2018. —        

4 трав. (№ 18). — С. 8. Текст: http://www.dua.com.ua/army/item/3869-ne-

khochesh-sluzhiti-plati.html 

66. Зятьєв С. ТОП-досягнення українського війська / Сергій 

Зятьєв // Демократ. Україна. — 2018. — 4 трав. (№ 18). — С. 9. Подано 

інформацію про досягнення Збройних сил України за останні роки. Текст: 

http://www.dua.com.ua/all/bezpeka/item/3871-top-dosyagnennya-ukrajinskogo-

vijska.html 

67. Зятьєв С. Щоб не опинитися на узбіччі життя : нещодавно 

парламент ухвалив Закон України під № 6052, який удосконалить питання, 

пов’язані з проходженням громадянами України військової служби / 

Сергій Зятьєв // Демократ. Україна. — 2018. — 4 трав. (№ 18). — С. 8. 

Текст: http://www.dua.com.ua/army/item/3868-shchob-ne-opinitisya-na-

uzbichchi-zhittya.html 

68. Канадські пластичні хірурги безкоштовно роблять операції 

нашим бійцям // Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 2. Подано 

http://www.dua.com.ua/army/item/3869-ne-khochesh-sluzhiti-plati.html
http://www.dua.com.ua/army/item/3869-ne-khochesh-sluzhiti-plati.html
http://www.dua.com.ua/all/bezpeka/item/3871-top-dosyagnennya-ukrajinskogo-vijska.html
http://www.dua.com.ua/all/bezpeka/item/3871-top-dosyagnennya-ukrajinskogo-vijska.html
http://www.dua.com.ua/army/item/3868-shchob-ne-opinitisya-na-uzbichchi-zhittya.html
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інформацію стосовно прибуття в Україну ушосте місії канадських лікарів 

для допомоги пораненим учасникам бойових дій. Зазначено, що цього року 

вони, разом із українськими колегами, проводитимуть безкоштовні 

пластичні операції в Одесі. Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-

%2824-05-2018%29.pdf 

69. Круглєня О. ”З такими героями як ви, перемога завжди 

буде за Україною!” : у Києві відбулися другі Національні ”Ігри 

нескорених” / Олена Круглєня // Нар. армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — 

С. 18. Йдеться про національний фінальний етап відбору до збірної ”Ігри 

нескорених” 2018 року, яка цього року представить Україну на 

міжнародних змаганнях Invictus Games в австралійському Сіднеї. 

Наголошено, що участь у змаганнях узяли 172 військові й ветерани, які 

виборювали 60 медалей у восьми видах спорту; з переможців буде 

сформовано національну збірну, до складу якої увійде 15 учасників. 

Зазначено, що на урочистій церемонії закриття змагань були присутні 

Президент України Петро Порошенко, Міністр оборони України Степан 

Полторак, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе. 

70. Крючков Г. Чего ждать Украине от вступления в НАТО / 

Георгий Крючков // Рабочая газета. — 2018. — 19 апр. (№ 45). — С. 1, 2. 

Народний депутат України III–IV скликань Верховної Ради Георгій 

Крючков проаналізував внутрішньополітичну та зовнішньополітичну 

ситуацію в Україні, починаючи з 2014 року, акцентував увагу на окремих 

питаннях політики НАТО та вступу України до Північноатлантичного 

Альянсу. Текст: http://rg.kiev.ua/page5/article40963/ 

71. Кудрина Л. В Мариуполе разработали порядок 

распределения земли участникам боевых действий АТО : … в 

Мариуполе … разработан проект ”Положения о порядке распределения 

земельных участков для передачи их бесплатно в собственность лицам – 

участникам боевых действий, которые защищали независимость, 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
http://rg.kiev.ua/page5/article40963/


суверенитет, территориальную целостность Украины и принимали 

непосредственное участие АТО, обеспечении ее проведения, и семьям, 

члены которых погибли во время участия в АТО” / Людмила Кудрина // 

Приазов. рабочий (Мариуполь). — 2018. — 23 февр. (№ 21). — С. 5. 

Проаналізовано текст Положення, презентованого на спільному засіданні 

постійних депутатських комісій Маріупольської міськради. Зазначено, що 

документ має бути затвердженим на черговій сесії Маріупольської 

міської ради 29 лютого 2018 р. 

72. Лелич М. #FreeSentsov. Голодовка отчаяния : находящийся 

в РФ украинский политзаключенный [режиссер] Олег Сенцов [в 2015 году 

решением российского суда получивший 20 лет лишения свободы по 

обвинению в терроризме] объявил бессрочную голодовку. Он требует 

выпустить на свободу 64 незаконно удерживаемых в российских тюрьмах 

украинцев. Себя в список не включил / Милан Лелич // Фокус. - 2018. -    

№ 21 (25 мая). — С. 8-9. Подано коментарі відомих українських 

правозахисників, народного депутата України III–VI скликань Верховної 

Ради Тараса Чорновола. 

73. Liber Amicorum : до 55-річчя О. Л. Копиленка / [Є. Р. 

Бершеда та ін.] ; за ред. О. О. Гріненко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради 

України. — Київ ; Одеса : Фенікс, 2016. —  615 с., [1] арк. портр. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці::  А783472 Зі змісту: Актуальні питання 

міжнародно-правового регулювання інституту воєнного полону в 

сучасному міжнародному гуманітарному праві / А. С. Шелудченкова. –    

С. 573–588.  

74. Ляшок О. Земли ОТО – для участников АТО / Ольга Ляшок 

// Гривна (Херсон). — 2018. — 3 мая (№ 18). — С. 3. Розглянуто ситуацію 

навколо забезпечення земельними ділянками учасників АТО у Херсонській 

області. 



75. Мирошникова М. Критерії та показники сформованості 

естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України / 

М. Мирошникова // Молодь і ринок. - 2018. - № 3. — С. 167-173. 

Теоретично обгрунтувано критерії та показники сформованості 

естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції. 

Наголошується, що успішне вирішення завдань естетичної освіти і 

виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України є можливим 

лише за умови глибокого усвідомлення особливостей та існуючого стану 

сформованості естетичної культури як особистісного духовно-

функціонального утворення, яке визначає ставлення до естетичних 

цінностей, забезпечує повноцінне освоєння та використання на 

практиці..Текст: 

http://mr.dspu.edu.ua/publications/2018/3_158_2018.pdf#page=168 

76. Мороз Т. У Вишеньках земельними ділянками забезпечили 

всіх учасників АТО : уже наступного року в місцевій [с. Вишеньки, 

Київська область] рекреаційній зоні планують відкрити спортивно-

патріотичний табір для дітей і водночас реабілітаційний центр для 

учасників бойових дій / Тетяна Мороз // Нар. армія. — 2018. — 24 трав.  

(№ 21). — С. 16. Текст: http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-

2018%29.pdf 

77. Мороз Т. Як виконуються бюджетні програми із 

соціального захисту учасніків АТО : про стан фінансування та проблеми 

у системі забезпечення житлом, соціальну та професійну адаптацію, а 

також психологічну реабілітацію учасників бойових дій / Тетяна Мороз // 

Нар. армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — С. 17. Розглянуто діяльність 

держаних бюджетних програм із соціального захисту учасників АТО, 

створених в Україні з початком війни на Донбасі. Акцентовано увагу на 

потребі створення єдиного реєстру безквартирних ветеранів АТО та 

централізації фінансування. Наголошено, що за даними обласних та 

Київської міської державної адміністрацій, нині в черзі на поліпшення 

http://mr.dspu.edu.ua/publications/2018/3_158_2018.pdf#page=168
http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
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житлових умов перебуває понад 37 тисяч учасників АТО. Зазначено, 

також, що жодна область України не освоїла наданий державою 

фінансовий ресурс у сфері соціальної та професійної адаптації учасників 

бойових дій. 

78. Носирєв О. Стратегічні напрями розбудови індустріального 

потенціалу Донбасу / О. О. Носирєв // Структурні трансформації 

економіки України : Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. : 21 груд. 2017 

р. : [збірник] / Ун-т ім. А. Нобеля, Ін-т економіки пром-сті НАН України 

[та ін.]. — Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. — С. 62-64 . —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А785724 Розглянуто стратегічні 

напрями розбудови індустріально-аграрного господарського комплексу 

Донбасу, який істотно постраждав через бойові дії. Зосереджено увагу на 

необхідності розробки програми відновлення та розвитку Донбасу, яка 

відповідатиме фінансовим, матеріально-технічним та кадровим 

можливостям країни. Наголошено на важливості надання торгово-

економічних преференцій з боку Єврокомісії і Євразійської економічної 

комісії та введення двох зон вільної торгівлі, що діятимуть в 

односторонньому порядку та забезпечать відновлення зруйнованих 

коопераційних зв’язків у пріоритетних секторах економіки. 

79. Областная власть поддерживает бизнас-проекты 

участников АТО // Рідне Прибужжя. — 2018. — 5 квіт. (№ 14). — С. 3. 

Подано інформацію про стартування пілотної програми бюджетного 

фінансування бізнес-проектів, розробниками яких є учасники 

антерористичної операції. Зазначено, що бюджет програми на 2018 р. 

становить 1 млн. грн. 

80. Проценко М. Деякі аспекти міжнародно-правового 

вирішення територіальних конфліктів (на основі досвіду Молдови)      

/ І. М. Проценко // Держава і право. Серія: Юрид. науки: зб. наук. пр. – 

Київ, 2017. – Вип. 77. - С. 333-346. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці:Бп14476-77 юрид. науки. Досліджено низку міжнародно-



правових заходів, що були вжиті та вживаються сьогодні для подолання 

Молдово-Придністровського територіального конфлікту, передусім фази 

збройного протистояння. Основну увагу приділено змісту та проблемам 

юридичної чинності Угоди, укладеної в 1992 р. між Молдовою та Росією 

для повного припинення вогню та розведення збройних сил. Виділено 

характерні ознаки такого способу забезпечення виконання міжнародних 

зобов’язань, як надання міжнародних гарантій, а також визначено 

юридичні підстави цих гарантій в Молдово-Придністровському конфлікті. 

На основі здійсненого аналізу зроблено ряд пропозицій щодо організації 

процесу врегулювання територіального конфлікту на території України. 

81. Рада прийняла закон щодо тривалості відпусток для 

військових // Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 2. Подано 

інформацію щодо ухвалення Верховною Радою України Закону ”Про 

внесення змін до Закону України ”Про соціальний і правовий захист 

військововслужбовців та членів їх сімей”. Зазначено, що законом 

вносяться зміни у пункти 1 і 18 статті 10-1 Закону стосовно щорічних 

відпусток. 

82. Ратушний А. Стимулювання винахідницької діяльності у 

сфері військово-промислового комплексу / А. В. Ратушний // Часопис 

Київ. ун-ту права. - 2017. - № 4. — С. 312-315. Розглянуто питання 

популяризації винахідницької діяльності у сфері військово-промислового 

комплексу. Приділено увагу видатним винаходам та організації творчості 

через конкурсну діяльність, яка стала важливим напрямом державної 

політики майже всіх промислово розвинених країн. Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=312 

83. Соціально-політичні проблеми сучасності: III Всеукр. наук. 

конф. студентів і молодих вчених: тези доп. – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 

Нобеля, 2018. – 104 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А785490.  Зі 

змісту: Інформаційні виклики політичних конфліктів / Г. П. Щедрова. – С. 

28-32; Особливості суб’єктного складу сучасних міжнародних збройних 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_4.pdf#page=312


конфліктів / І. А. Єремєєва. – С. 71-73; Участь миротворчих сил ООН у 

локальних конфліктах на прикладі миротворчої операції ООН в Сомалі у 

1992-1995 рр. / В. В. Толюра. – С. 93-95. 

84. Сюндюков І. Чому закордон нам не допоможе / Ігор 

Сюндюков // День. — 2018. — 23 трав. (№ 89). — С. 3. Проаналізовано 

стан українсько-німецьких відносин та позицію керівництва Німеччини 

щодо політики Російської Федерації (РФ). Висловлено думку про 

перспективи надання європейськими державами допомоги Україні для 

протистояння агресії РФ та врегулювання конфлікту на Донбасі. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/chomu-zakordon-nam-ne-dopomozhe 

85. Уретій О. Як реалізувати право на безоплатну освіту 

учаснику бойових дій та його дитині : до початку вступної кампанії-2018 

менше як два місяці, але приймальні комісії вже працюють на повну / 

Оксана Уретій // Нар. армія. — 2018. — 17 трав. (№ 20). — С. 11. 

Розглянуто ситуацію, пов’язану із правами на здобуття вищої та 

професійно-технічної освіти учасниками бойових дій та їхніми дітьми. 

Акцентовано увагу на першочерговому праві на посідання звільнених 

бюджетних місць для дітей загиблих учасників бойових дій, дійтей-

інвалідів, дітей учасників бойових дій. Проаналізовано механізм реалізації 

пільги на безоплатне навчання для учасників бойових дій та їхніх дітей, а 

саме: компенсація вартості навчання за контрактом за рахунок коштів 

обласних бюджетів. 

86. Чікалін В. Коли запрацює ветеранське міністерство : 

наймовірніше, воно почне функціонувати 2019 року. Аби це відбулося, 

треба підготувати всю базу не зволікаючи / Володимир Чікалін // Нар. 

армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 17. Розглянуто актуальність 

питання щодо створення міністерства, яке займатиметься справами 

ветеранів. Зосереждено увагу на перших кроках на шляху до створення 

ветеранського міністерства. Наголошено, що керівник Міністерства 

України у справах ветеранів має бути призначений не пізніше як у травні – 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/chomu-zakordon-nam-ne-dopomozhe


на початку червня поточного, 2018-го року. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 

 

Захист цивільного населення під час збройного конфлікту 

87. Авраменко Р. ”Дзвінок Путіну” – струм до язика і геніталій 

: як катували українських полонених у Донбасі / Роман Авраменко ; бесіду 

вела Тетяна Курманова // Дзеркало тижня. — 2018. — 26 трав. – 1 черв.   

(№ 20). — С. 3. Подано бесіду з дослідником, документатором воєнних 

злочинів Громадської організації (ГО) Truth Hounds Романом Авраменком 

про підготовлений для Міжнародного кримінального суду (МКС) черговий 

кейс, в якому представлені свідчення про воєнні злочини проти полонених і 

факти присутності військовослужбовців Російської Федерації (РФ) у 

Донбасі. Надано інформацію щодо процесу збирання доказів про 

порушення міжнародного гуманітарного права та щодо перспектив 

розгляду справи України в МКС. Текст: https://dt.ua/internal/dzvinok-putinu-

strum-do-yazika-i-genitaliy-278873_.html 

88. Бабін Б. Стандарти Ради Європи стосовно охорони прав 

внутрішньо переміщених осіб / Б. В. Бабін // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції ”Концепція розвитку правової держави в 

Україні” : м. Київ, 13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : 

Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 165-168. —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А785198. Розглянуто питання щодо ролі 

правоохоронних органів у сфері захисту прав, забезпечення статусу 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і реалізації відповідних інтересів 

держави та суспільства, яке виникло у правовому житті України після 

початку міждержавного конфлікту в Криму та на Сході країни. 

Зазначено, що незважаючи на наявність сформованого (станом на 

початок ХХІ ст.) відповідного міжнародного правового інституту ВПО, 

що серед іншого має відображення на рівні актів ООН та права Ради 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf
https://dt.ua/internal/dzvinok-putinu-strum-do-yazika-i-genitaliy-278873_.html
https://dt.ua/internal/dzvinok-putinu-strum-do-yazika-i-genitaliy-278873_.html


Європи й у практиці ЄСПЛ,– не тільки національне законодавство 

України, але й вітчизняна правова наука та освіта практично не 

приділяли уваги цій проблематиці до 2014 р. Зосереджено увагу на кроках 

розвитку національної правничої доктрини стосовно ВПО. Розглянуто 

міжнародні правові акти, що регулюють сферу, пов’язану із ВПО. 

Констатовано неналежний рівень імплементації духу та букви 

міжнародних стандартів з прав ВПО в національному законодавстві, 

зокрема щодо компетенції правоохоронних органів та процесуальних 

відносин. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

89. Барієв Е. План ”Розпорошування”, або Геноцид, що триває 

: 18 травня в Україні вшанують пам’ять жертв 74-ї річниці депортації 

кримськотатарського народу / Ескендер Барієв ; бесіду вів Іван Капсамун // 

День. — 2018. — 18-19 трав. (№ 86/87). — С. 4-5. Бесіда з членом 

Меджлісу кримськотатарського народу, головою правління 

Кримськотатарського ресурсного центру Ескендером Барієвим про 

становище кримських татар в анексованому Криму та про необхідність 

визначення державної стратегії щодо деокупації півострова. Розглянуто 

перспективи внесення змін до Конституції України щодо статусу 

кримських татар. Прокоментовано політику Турецької республіки в 

контексті повернення Криму. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/plan-rozporoshuvannya-abo-genocyd-

shcho-tryvaye 

90. Бекірова Г. ”Депортацію кримських татар можна 

порівняти зі знищенням Росією Кримського ханства” / Гульнара 

Бекірова ; бесіду вела Зера Аширова // Уряд. кур’єр. — 2018. — 19 трав. 

(№ 94). — С. 4. Подано бесіду з істориком, кандидатом політичних наук, 

членом українського ПЕН-клубу Гульнарою Бекіровою в зв’язку з 74-ми 

роковинами депортації кримських татар з Криму. Проведено історичні 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/plan-rozporoshuvannya-abo-genocyd-shcho-tryvaye
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/plan-rozporoshuvannya-abo-genocyd-shcho-tryvaye


паралелі між трагічними подіями 1944 року та сучасним становищем 

кримських татар в анексованому Росією Криму. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nikoli-ne-zdavatisya-chogo-vchit-istoriya-

krimskih/ 

91. Воронцов П. Стратегія є, а механізму немає / Павло 

Воронцов // Голос України. — 2018. — 22 трав. (№ 92). — С. 6. Йдеться 

про проблеми реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2020 р. Завдання Стратегії – вирішення 

проблемних питань, які виникли внаслідок внутрішнього переміщення, та 

створення для цього ефективних інструментів державного управління. 

Акцентовано увагу на проблемі фінансування Стратегії в зв’язку з тим, 

що для цього необхідно внесення змін до Державного бюджету України. 

Розглянуто ситуацію навколо забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО). Наголошено, що очікують свого вирішення і такі 

питання, як медичне обслуговування ВПО, загальноосвітня субвенція, 

підтримка підприємництва тощо. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303203 

92. Дерев’янко С. Внутрішньо переміщені особи: проблеми 

політичної соціалізації ив Галичині / С. Дерев’янко // Наук. зап. / НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К. : ІПіЕНД, 

2017 . — Вип. 1 (87): січень-лютий. — C. 199-215. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп15344-1(87). Проаналізовано особливості правового 

статусу та політичної соціалізації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Висловлено міркування щодо ефективності діяльності органів влади і 

громадськості Івано-Франківщини з адаптації переселенців у новому 

етносередовищі, утвердження у них національних цінностей і норм, 

політичних переконань, які є домінуючими серед місцевого населення. 

Текст: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_87/derevianko_vnutrishnio.pdf 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nikoli-ne-zdavatisya-chogo-vchit-istoriya-krimskih/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nikoli-ne-zdavatisya-chogo-vchit-istoriya-krimskih/
http://www.golos.com.ua/article/303203
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_87/derevianko_vnutrishnio.pdf


93. Дяченко А. Інституційний механізм інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб / А. В. Дяченко // Аспекти публіч. упр. - 2017. - Т. 5, № 

12. — С. 50-58. Розглянуто побудову інституційного механізму інтеграції 

осіб, переміщених всередині країни. Проаналізовано діяльність органів 

державної влади від початку військових дій на Сході країни та 

обґрунтовано, що інституціональна структура надання послуг ВПО була 

ускладнена залученням багатьох міністерств та відомств до надання 

підтримки ВПО без будь-якої справжньої координації між ними. 

94. Згодні на найширші компроміси задля звільнення 

заручників // Голос України. — 2018. — 30 трав. (№ 97). — Електрон. 

ресурс. Наведено коментарі 1-го заступника Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Ірини Геращенко щодо проблеми звільнення 

українських громадян, які незаконно ув’язнені в Російській Федерації (РФ) 

та на тимчасово окупованих територіях. Акцентовано увагу на судовому 

процесі в Москві у справі журналіста Романа Сущенка, для якого 

обвинувачення просить 14 років позбавлення волі. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303501 

95. Іщенко Н. Жертви, про яких ”забули” : розпочався збір 

інформації про постраждалих на Донбасі українських журналістів / Наталя 

Іщенко // День. — 2018. — 18-19 трав. (№ 86/87). — С. 29. Йдеться про 

ініціативу 1-го заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Ірини Геращенко щодо збору даних про постраждалих на війні працівників 

українських засобів масової інформації (ЗМІ). Ірина Геращенко звернулася 

до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і 

журналістських спілок, які працюють в Україні, з проханням давати 

головному офісу ОБСЄ у Відні більше інформації про ті порушення прав 

журналістів, які відбуваються на окупованому Донбасі і в Криму. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/media/zhertvy-pro-yakyh-zabul 

96. Наливайко Л. Проблеми правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб: до визначення соціальних прав та механізму їх 

http://www.golos.com.ua/article/303501
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/zhertvy-pro-yakyh-zabul


забезпечення / Л. Р. Наливайко, М. Ю. Романов // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції ”Концепція розвитку правової держави в 

Україні” : м. Київ, 13-14 жовт. 2017 р. : [зб. доп. і повідомл.]. — Київ : 

Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2017. — С. 15-18. —  

Шифр зберігання в Бібліотеці : А785198  Розглянуто підходи та погляди 

на проблему соціальних прав внутрішньо переміщених осіб. Наведено 

думки авторитетних вчених, що займаються пошуком вирішення 

акцентованих авторами питань. Подано результати  соціологічного 

дослідження ”Оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні та 

послуг для них”, яке проводилося міжнародною громадською організацією 

”Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я”. Проаналізовано 

окремі положення Закону України ”Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII2”. Доведено, що 

правове забезпечення інституту соціальних прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб потребує додаткового удосконалення та розробки 

положень, що відповідають сучасним реаліям,  додаткового наукового 

осмислення механізму отримання тих чи інших соціальних благ (в аспекті 

реалізації своїх соціальних прав), а також розширення списку останніх та 

спрощення механізму їх отримання, з метою зрівняння в правах зі 

звичайними громадянами, осіб, що були вимушено переміщені всередині 

держави. Текст: 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pd

f 

97. Півострів поки що залишається територією безправ’я / 

Інформ. упр. апарату Верхов. РадиУкраїни // Голос України. — 2018. —  

26 трав. (№ 96). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про виступ 1-го 

заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Ірини Геращенко 

на засіданні четвертої Відкритої кафедри зовнішньої політики, безпеки 

та дипломатії на тему ”Крим як територія безправ’я: безпека, захист, 

протидія”. Наголошено на систематичних порушеннях прав людини на 

http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf
http://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/tnupravooktabr2017m.pdf


території тимчасово окупованого Криму. Зазначено, що міжнародні місії, 

зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), не мають 

доступу до цих територій та до незаконно утримуваних українців. 

Проінфомовано про ситуацію навколо питання звільнення заручників та 

про економічну ситуацію на окупованих територіях. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303487 

98. Пріоритетні завдання і стратегії розвитку суспільних наук: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 17-18 листоп. 2017 р. – 

Запоріжжя, 2017. – 104 с. Шифр зберігання в Бібліотеці А785199 Зі 

змісту: Теоретична інтерпретація поняття «внутрішньо переміщена 

особа» / С. М. Бубняк. – С. 29-32; Соціальні та психологічні проблеми 

військовослужбовців після повернення з АТО / А. Ю. Крамер . – С. 48-54. 

99. Прокопченко М. Фактор Сенцова : акції солідарності, що 

допомагають 64 українським політв’язням у Росії та Криму / Марія 

Прокопченко // День. — 2018. — 23 трав. (№ 89). — С. 10-11. Розглянуто 

проблему звільнення українськиї політв’язнів, які незаконно утримуються 

в Російській Федерації (РФ) та в окупованому Криму. Надано інформацію 

про ініціативу щодо організацію акції солідарності з вимогою звільнення 

українського режисера Олега Сенцова. 

100. Розраховуємо на підтримку всіх країн щодо тиску на 

агресора / Прес-служба та Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // 

Голос України. — 2018. — 31 трав. (№ 98). — Електрон. ресурс. Надано 

інформацію про зустріч 1-го заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Ірини Геращенко з делегацією Республіки Македонія на чолі з 

керівником депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Україною 

Собранія Республіки Македонія Йованом Мітрескі. Обговорено широке 

коло двосторонніх питань, активізацію міжпарламентського діалогу, 

зокрема у торгівельно-економічній сфері. Ірина Геращенко також 

проінформувала про погіршення безпекової і гуманітарної ситуації на 

Донбасі та зауважила, що питання звільнення заручників залишається 

http://www.golos.com.ua/article/303487


заблокованим. Вони перебувають у повній ізоляції як на тимчасово 

окупованому Донбасі, так і в Криму. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303587 

101. Роль парламенту на шляху завершення реформ 

надзвичайно важлива : за повідомл. прес-служби апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2018. — 22 трав. (№ 92). — С. 2. Надано 

інформацію про зустріч Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Андрія Парубія з делегацією Ради директорів Групи Світового банку. 

Обговорено питання підвищення ефективності управління державними 

банками та банківським сектором, забезпечення прозорої, конкурентної 

приватизації, земельної реформи, питання допомоги переселенцям з 

окупованих територій Донбасу. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/303257 

102. Самар В. Конституційні пагони корінного народу / 

Валентина Самар // Дзеркало тижня. — 2018. — 19-25 трав. (№ 18/19). — 

С. 1-2. Розглянуто проблему внесення змін до Конституції України щодо 

політичного статусу Криму. Подано коментарі голови ГО ”Кримський 

інститут стратегічних досліджень”, радника глави Меджлісу 

кримськотатарського народу Арсена Жумаділова щодо проекту змін до 

Конституції України в частині статусу автономії (розділ X ”Автономна 

Республіка Крим”). Текст: https://dt.ua/internal/konstituciyni-pagoni-

korinnogo-narodu-278188_.html 

103. Червоний Хрест повинен мати безперешкодний доступ на 

окуповані території / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2018. — 19 трав. (№ 91). — С. 4. Надано інформацію про 

спільну зустріч 1-го заступника Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Ірини Геращенко, Уповноваженого ВР України з прав людини 

Людмили Денісової, заступника міністра закордонних справ України 

Сергія Кислиці, керівника Об’єднаного центру Служби безпеки України 

(СБУ) зі звільнення заручників Юрія Качанова і радника міністра з питань 

http://www.golos.com.ua/article/303587
http://www.golos.com.ua/article/303257
https://dt.ua/internal/konstituciyni-pagoni-korinnogo-narodu-278188_.html
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тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України Сергія Загороднього із головою делегації Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманом. Обговорено ситуацію із 

блокуванням роботи міжнародних гуманітарних місій на тимчасово 

окупованих територіях України. Ірина Геращенко проінформувала Алана 

Ешлімана про систематичні тортури, фізичне та психологічне 

насильство, примусову працю та відсутність надання медичної допомоги 

незаконно утримуваним громадянам України в окупованому Донбасі та в 

Криму. Текст: http://www.golos.com.ua/article/303139 

104. Юр’єва І. На тлі заваленого горизонту: переселенці у фокусі 

ТБ / Інна Юр’єва // Дзеркало тижня. — 2018. — 26 трав. – 1 черв. (№ 20). 

— С. 11. Йдеться про висвітелення теми внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО) в українських засобах масової інформації (ЗМІ). Зокрема, надано 

інформацію про спецпроект про успішних переселенців ”Украдене щастя”, 

показаний на телеканалі СТБ. Текст: https://dt.ua/SOCIUM/na-tli-

zavalenogo-gorizontu-pereselenci-u-fokusi-tb-278849_.html 

 

Міжнародний досвід вирішення конфлікту 

105. Єремєєва І. Проблеми трансформації міжнародних збройних 

конфліктів у сучасному світі / І. А. Єремєєва // Politicus. - 2017. - № 6. — С. 

128-131. Досліджено особливості інтернаціональних та асиметричних 

конфліктів. Розкрито вплив міжнародних акторів на розвиток 

конфліктів. 

106. Ковальов В. Почесна місія боронити мир : 29 травня – 

міжнародний день миротворців ООН / Вадим Ковальов // Нар. армія. — 

2018. — 24 трав. (№ 21). — С. 3. Йдеться про участь Збройних сил 

України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 

Зазначено, що наразі Збройні сили України задіяні у восьми міжнародних 

операціях в шести країнах світу. Текст: 

http://www.na.mil.gov.ua/files/pdf/5553-%2824-05-2018%29.pdf 
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107. Лайбнер А. Радник з питань управління оборонними 

ресурсами представництва НАТО в Україні підполковник армії ФРН 

Андреас Лайбнер: ”Необхідно знаходити баланс між виконанням 

завдань та заохоченням бойових офіцерів, сержантів, солдатів. Інакше 

ризикуємо втратити досвідчених фахівців” : консультативна допомога 

іноземних радників суттєво прискорила реформування вітчизняного 

війська. Про досягнення та найближчі перспективи цієї роботи розповідає 

радник з питань управління оборонними ресурсами Представництва НАТО 

в Україні, підполковник армії ФРН Андреас Лайбнер / Андреас Лайбнер ; 

бесіду вів Вадим Ковальов // Нар. армія. — 2018. — 24 трав. (№ 21). —     

С. 7. Текст: http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/24/neobhidno-znahoditi-

balans-mizh-vikonannyam-zavdan-ta-zaohochennyam-bojovih-oficzeriv-radnik-

predstavnicztva-nato-v-ukraini-andreas-lajbner/ 

108. Мартинюк В. Гаага вимагає пояснень : Міжнародний суд 

ООН не розуміє, чому Меджліс у Криму досі під забороною / Віталій 

Мартинюк, Олександр Хара ; бесіду вела Наталія Васюнець // Експрес. — 

2018. — 24-31 трав. (№ 21). — С. 5. Опубліковано матеріали бесіди з 

керівником міжнародних програм Центру глобалістики ”Стратегія XXI” 

Віталієм Мартинюком та експертом з питань зовнішньої та безпекової 

політики Майдану закордонних справ Олександром Харою про ситуацію з 

невиконанням Росією рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення 

діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на окупованому 

півострові. 

109. Пушкарук Н. Про новий статус Нормандського формату : з 

чим приїхали в Україну президент і глава МЗС Німеччини? / Наталія 

Пушкарук // День. — 2018. — 30 трав. (№ 93). — С. 3. Надано інформацію 

про візити до України федерального президента Німеччини Франка-

Вальтера Штайнмайєра та федерального міністра закордонних справ 

Німеччини Гайко Мааса. Під час зустрічі Президента України Петра 

Порошенка з Франком-Вальтером Штайнмайєром були обговорені 

http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/24/neobhidno-znahoditi-balans-mizh-vikonannyam-zavdan-ta-zaohochennyam-bojovih-oficzeriv-radnik-predstavnicztva-nato-v-ukraini-andreas-lajbner/
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питання двостороннього співробітництва, ситуація на Донбасі, 

розміщення там миротворчої місії ООН, деталі імплементації Мінських 

угод та звільнення українських заручників. Подано коментарі голови 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) Ганни Гопко та 

німецького політолога Андреаса Умланда. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/pro-novyy-status-normandskogo-

formatu 
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