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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Балабін В. В. Спеціальні одиниці концептуального апарата 

теорії військового перекладу / В. В. Балабін // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту 

ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соц. комунікації. – Київ, 2018. – Т. 

29 (68), № 2. — С. 72-78. Представлено основні спеціальні одиниці 

концептуального апарата теорії військового перекладу з перспективою їх 

подальшого дослідження, уточнення, упорядкування й унормування за 

базовим алгоритмом «поняття – термін – визначення». Текст: 

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

2. Бараненко Р. В. Кібервійна як новий вид протистояння 

держав / Р. В. Бараненко, А. Ю. Задорожна // Південноукр. правн. часопис. 

– 2017. – № 1. — С. 53-56. Розглянуто поняття та визначення терміна 

«кібервійна». Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/18.pdf 

3. Ветлинський С. О. Понятійне поле дослідження механізмів 

державного регулювання трудових відносин у сфері військової служби 

/ С. О. Ветлинський // Право та держ. упр. – 2018. – № 3, т. 2. — С. 24-29. 

Обгрунтовано, що державне регулювання трудових відносин військових 

службовців сьогодні є важливою науковою проблемою в галузі науки 

державного управління. Узагальнено визначення таких понять, як: 

«трудові відносини», «потенціал», «механізм», «державне регулювання», 

«військовий службовець». Доведено, що завдяки уточненню понятійного 

апарату можливі подальші наукові розвідки механізмів державного 

регулювання трудових відносин у сфері військової служби. Текст: 

http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2018/tom_2/3-2_2018.pdf 
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4. Дяченко В. Упровадження в навчальний процес програми з 

міжнародного гуманітарного права для військових прокурорів / 

Валерій Дяченко // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2018. – № 3. — 

С. 109-119. Визначено ефективність норм міжнародного гуманітарного 

права на міжнародному і національному рівнях та їх упровадження в 

навчальний процес. Досліджено історію становлення і розвитку різних 

доктрин міжнародного гуманітарного права. 

5. Збірник наукових праціь магістрантів Національної 

академії управління – 2018 / [редкол.: С. А. Єрохін та ін.]. — Київ : Нац. 

акад. упр., 2018. — 559 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А792520 Зі 

змісту: Класифікація видів тероризму / М. Г. Черкас. – С. 459-463. 

6. Карпенко М. І. До питання вдосконалення ознак 

об’єктивної сторони військових правопорушень / М. І. Карпенко // 

Держава та регіони. Серія : Право. – 2018. – № 3. — С. 128-133. Визначено 

особливості ознак об’єктивної сторони військових злочинів, 

проаналізовано диспозиції правових норм, що передбачають кримінальну 

відповідальність за порушення встановленого законом порядку несення, 

або проходження військової служби та напрацьовано пропозиції щодо їх 

удосконалення. 

7. Кожухаренко Л. Полідисциплінарність досліджень 

волонтерського руху вітчизняними та зарубіжними науковцями / 

Людмила Кожухаренко // Емінак: наук. щоквартальник. – 2018. – № 3, т. 2. 

— С. 117-123. Висвітлено дослідження волонтерської діяльності у різних 

аспектах. Згадано іноземних і вітчизняних науковців, які студіювали це 

питання. Після початку антитерористичної операції на Сході України у 

2014 р. волонтерство досягло свого найвищого піку. Суттєве зростання 

ролі волонтерів у суспільстві на тлі підвищення значущості європейських 

цінностей у країні, активізації процесів демократизації зумовлює 

актуальність дослідження. Мета – показати, що волонтерська 



діяльність з наукової точки зору має полідисциплінарний характер, та 

звернути увагу на історичний аспект волонтерського руху. Окреслено 

перспективи волонтерської практики в Україні. Текст: 

https://drive.google.com/file/d/1aBoLatxv8YxX7hH3srxkKCJJEanau_tr/view 

8. Конєв О. Ю. Протидія міжнародному тероризму: 

нормативно-правовий аспект / О. Ю. Конєв, О. Т. Ніколаєв // 

Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 6-9. Визначено коло 

нормативних актів, якими закріплюються основні напрями міжнародного 

співробітництва у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, а також 

тактичні заходи його протидії, що здійснюються відповідними 

міжнародними організаціями. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/4.pdf 

9. Конопельський В. Я. Правове регулювання протидії 

тероризму / В. Я. Конопельський, С. О. Загороднюк // Південноукр. правн. 

часопис. – 2017. – № 1. — С. 22-25. Досліджено поняття «тероризм», 

опрацьовано статистичні дані щодо терористичної діяльності в Україні, 

зазначено фактори, що можуть сприяти появі підгрунтя для 

терористичної діяльності в країні. Досліджено основні міжнародно-

правові акти у сфері протидії тероризму, включаючи міжнародні 

конвенції. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/8.pdf 

10. Крук С. І. Характеристика нацбезпеки у контексті 

пріоритетів інституційно-політичної діяльності держави / С. І. Крук // 

Право та держ. упр. – 2018. –№ 3, т. 1. — С. 138-142. Ппроаналізовано 

наукові засади щодо переваг застосування інституційного підходу як 

дієвого державно-управлінського інструментарію у сфері національної 

безпеки. Серед переваг цього підходу запропоновано виокремлювати такі: 

залучення публічних інституцій (державних і недержавних), перерозподіл 

ризику, використання позабюджетних фондів тощо. Текст: 

http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2018/tom_1/3-1_2018.pdf 
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11. Люлько С. Передумови створення Державного бюро 

військової юстиції в Україні / Сергій Люлько // Вісн. Нац. акад. 

прокуратури України. – 2018. – № 3. — С. 22-36. Акцентовано увагу на 

проблематиці розробки та затвердження загальних підходів до самого 

процесу реформування у секторі безпеки з урахуванням фінкціонального 

навантаження правоохоронних органів, їхнього місця в системі органів 

державної влади. 

12. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 

”Теорія і практика актуальних наукових досліджень”,  28–29 квіт.  

2018 р. — Одеса ; Херсон : Молодий вчений, 2018. — 183 с. : іл., табл. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А791738 Зі змісту: Політика протидії 

насильницькій радикалізації: досвід Франції / А. В. Покровська. – С. 88-91. 

13. Махмурова-Дишлюк О. П. Адміністративно-правове 

гарантування безпеки судноплавства в період збройних конфліктів / 

О. П. Махмурова-Дишлюк // Право і сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. — С. 120-

124. Розкрито механізми адміністративно-правового гарантування 

безпеки судноплавства в період збройних конфліктів. Запропоновано 

шляхи усунення пробілів в адміністративно-правових актах, що 

регулюють гарантування суспільної безпеки у відносинах судноплавства. 

Текст: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/23.pdf 

14. Махмурова-Дишлюк О. П. Адміністративно-правові 

механізми щодо обмеження засобів і способів ведення війни на морі / 

О. П. Махмурова-Дишлюк // Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. –  

№ 3. — С. 90-94. З’ясовано сутність адміністративно-правових 

механізмів обмеження засобів і способів ведення війни на морі для 

забезпечення суспільної безпеки в Україні. 

15. Мельник О. Г. Правове регулювання управління 

військовим майном як складова частина адміністративно-правової 

охорони та захисту такого майна / О. Г. Мельник // Право і сусп-во. – 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/23.pdf


2018. – № 5, ч. 2. — С. 122-127. Розглянуто особливості правового 

статусу військового майна. 

16. Назаренко О. Л. Правові норми, що регламентують 

соціальний захист військовослужбовців / О. Л. Назаренко // Держава та 

регіони. Серія : Право. – 2018. –  № 3. — С. 65-69. Проаналізовано сучасне 

законодавство, яке регламентує порядок соціального захисту 

військовослужбовців у національній безпеці. 

17. Ніколаєнко Т. Б. Окремі питання правового регулювання 

виконання покарання у вигляді службових обмежень для 

військовослужбовців: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення / Т. Б. 

Ніколаєнко, М. І. Кабачинський // Південноукр. правн. часопис. – 2017. – 

№ 1. — С. 39-43. Висвітлено окремі аспекти правового врегулювання 

виконання покарання у вигляді службових обмежень для 

військовослужбовців. На підставі аналізу чинного законодавства у сфері 

регулювання виконання такого покарання, нормативних документів щодо 

порядку проходження військової служби визначено проблемні питання та 

шляхи їх вирішення. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/14.pdf 

18. Пашинський В. Й. Адміністративно-правове забезпечення 

діяльності Збройних Сил України / В. Й. Пашинський // Право та держ. 

упр. – 2018. – № 3, т. 1. — С. 62-67. Обґрунтовано авторське розуміння та 

наукові підходи до визначення сутності поняття «адміністративно-

правове забезпечення діяльності Збройних Сил України». Запропоновано 

авторське визначення поняття, структури та мети адміністративно-

правового забезпечення діяльності Збройних Сил України. Текст: 

http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2018/tom_1/3-1_2018.pdf 

19. Роллер В. М. Правове регулювання здійснення 

кібероборони / В. М. Роллер // Право і сусп-во. – 2018. – № 5, ч. 2. —       

С. 137-141. Розглянуто питання правового регулювання здійснення заходів 

кібероборони в України. 
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20. Степанченко О. О. Криміногенні ризики 

антитерористичної діяльності в міжнародному вимірі / О. О. 

Степанченко // Південноукр. правн. часопис. – 2018. – № 1. — С. 28-30. 

Виділено три групи кримінально-криміногенних практик, пов’язаних з 

антитерористичною діяльністю: ігнорування легальних механізмів 

притягнення до кримінальної відповідальності; масові порушення права на 

таємницю телефонних розмов, кореспонденції; вчинення злочинів агресії 

під виглядом антитерористичних операцій. Надано їх характеристику. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/10.pdf 

21. Сягровець В. А. Міжнародне співробітництво у сфері 

протидії тероризму в Європі: аналіз нормат.-прав. бази / В. А. Сягровець 

// Південноукр. правн. часопис. – 2017. – № 2. — С. 9-12. Розглянуто 

діяльність Європейського Союзу в галузі запобігання тероризму та 

боротьби з ним. Подано приклади механізмів антитерористичного 

багатостороннього співробітництва держав-членів ЄС, в яких потенціал 

і досвід міжвідомчого співробітництва в галузі безпеки в регіоні ЄС 

розуміється як форма багатостороннього міжнародного 

співробітництва поліцейських служб та інших державних інститутів і 

організацій ЄС, відповідальних за забезпечення внутрішньої безпеки. 

Проаналізовано відповідні заходи, в тому числі правові та інституційні. 

Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/5.pdf 

22. Туркот М. Особливості досудового розслідування 

самовільного залишення військової частини або місця служби / 

Микола Туркот, Ганна Ганова // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 

2018. – № 2. — С. 109-122. Розглянуто наявні випадки самовільного 

залишення військових частин або місць служби у Збройних Силах України. 

Йдеться про окремі криміналістичні рекомендації щодо методики 

досудового розслідування таких злочинів. 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/10.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/2/5.pdf


23. Федоров В. М. Необхідна оборона із травматичною зброєю / 

В. М. Федоров // Південноукр. правн. часопис. – 2018. – № 1. — С. 37-41. 

Автори відповідного законопроекту стверджують, що поява в населення 

на законних підставах травматичної зброї істотно поліпшить і його 

безпеку. Так, але якщо вона буде застосовуватися тільки для захисту від 

злочинів, якщо вона буде використана за правилами її застосування (після 

попередження, з відстані не менше 1,5 метрів і тільки в «спеціально 

дозволені» для того частини тіла тощо). Але практика показує, що ці 

правила діють лише на папері. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/13.pdf 

24. Хитра О. Л. Реагування на кризові ситуації, що загрожують 

національній безпеці України в системі суб’єктно-об’єктних зв’язків у 

сфері національної безпеки України / О. Л. Хитра // Держава та регіони. 

Серія : Право. – 2018. – № 3. — С. 117-122. Проаналізовано місце та роль 

реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці в 

системі суб’єктно-об’єктних зв’язків у сфері національної безпеки 

України. 

25. Чеховська М. М. Мова як чинник національної безпеки / М. 

М. Чеховська, В. М. Шлапаченко // Держава та регіони. Серія : Право. – 

2018. – № 3. — С. 39-46. Розглянуто аспекти забезпечення національної 

державності України шляхом підвищення статусу української мови як 

державної. На прикладі інших країн визначено основні ознаки державної 

мови як одного з безпекових чинників. 

26. Ярмакі В. Х. Галузеві принципи міжнародного 

гуманітарного права / В. Х. Ярмакі // Південноукр. правн. часопис. – 

2017. – № 1. — С. 50-53. Розглянуто точки зору провідних науковців у цій 

сфері. На основі аналізу думок фахівців у відношенні переліку принципів 

міжнародного гуманітарного права виділено найбільш значущі галузеві 

принципи. Текст: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/17.pdf 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/13.pdf
http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2017/1/17.pdf


Статті з періодичних видань 

27. Бутусов Ю. Армія-2019: 5 життєво важливих змін / Юрій 

Бутусов // Дзеркало тижня. — 2018. — 28 груд. (№ 50). — С. 1, 2. Йдеться 

про те, що чинна організаційна модель Збройних сил і Нацгвардії є 

уламком радянської концепції 1970-х років – підготовки до глобальної 

війни із застосуванням зброї масового ураження й тотальною 

мобілізацією держави. Зазначено, що Україні потрібна стратегія 

стримування агресора спричиненням йому неприйнятних втрат, 

застосуванням непрямих методів, пошуком уразливих місць з метою 

завдати йому максимальних збитків. Указано на необхідність розробки 

нової організаційно-штатної структури армії, яка відповідала б сучасним 

умовам. Текст: https://dt.ua/internal/armiya-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-

298182_.html 

28. Вітер О. Законодавче забезпечення у сфері оборони та 

безпеки: підсумки та перспективи / Ольга Вітер // Голос України. — 

2019. — 5 січ. (№ 3). — Електрон. ресурс. Подано висновки експертів 

Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) щодо 

ухвалених Верховною Радою України (ВР України) у 2018 році законів ”Про 

особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 

Донецькій та Луганській областях” і ”Про національну безпеку України”. 

Закон про тимчасово окуповані території дає належне визначення 

ситуації в Криму і Донбасі. На законодавчому рівні визначено російську 

окупацію як міжнародний збройний конфлікт, в якому Росія є державою-

агресором, що здійснює збройну агресію та окупацію частину Донецької 

та Луганської областей. В законі введено в українське правове поле 

поняття ”окупаційна адміністрація Російської Федерації”, а також 

замінено формат антитерористичної операції (АТО) на Операцію 

об’єднаних сил (ООС). На думку фахівців ЦДАКР закон про національну 

безпеку надає необхідний імпульс для розвитку системи управління 

https://dt.ua/internal/armiya-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-298182_.html
https://dt.ua/internal/armiya-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-298182_.html


Збройними силами України (ЗСУ) відповідно до стандартів НАТО та 

реальних умов перманентної війни, а також зміцнює підвалини 

демократично-цивільного контролю над органами безпеки та ЗСУ. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312047 

29. Грабовський С. Комісари ”русской вєсни” / Сергій 

Грабовський // Шлях перемоги. — 2019. — 9 січ. (№ 1/2). — С. 2. Йдеться 

про діяльність до 2014 року проросійських сил в Україні (”Всеукраинский 

Координационный совет российских соотечественников”, ”Русская 

община Крыма”, різноманітні ”казачі організації” та ін.). Висвітлено 

політичну діяльність народного депутата України попередніх скликань 

Вадима Колесніченка, який вів активну антиукраїнську пропаганду з 

метою відокремлення Криму від України та включення самої Української 

держави до складу ”великої Росії”. Проведено історичні паралелі з 

політикою в 1930-х роках гітлерівської Німеччини, яка використала 

етнічних німців на території Чехословаччини з метою анексії Судетської 

області. Зроблено висновок, що діяльність ”п’ятої колони”, яка 

фінансувалася російською владою, була спрямована на реалізацію плану зі 

знищення української державності і призвела певним чином до анексії 

Криму та окупації частини території України. Наголошено на 

необхідності рішуче протидіяти на сучасному етапі антиукраїнським 

силам, які, прикриваючись гаслами демократії та прав людини, 

продовжують поширювати російсько-імперські міфи та дестабілізувати 

ситуацію в державі. 

30. Джемілєв М. Мустафа Джемілєв: Наша мета – створення 

платформи для повернення Криму на базі Будапештського 

меморандуму / Мустафа Джемілєв ; бесіду вела Ольга Будник // Уряд. 

кур’єр. — 2019. — 3 січ. (№ 1). — С. 1, 3. Подано матеріали бесіди з 

народним депутатом України, уповноваженим Президента України у 

справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим про 

проблеми повернення Криму до складу України. Зокрема, народний 

http://www.golos.com.ua/article/312047


депутат прокоментував ухвалені Організацією Об’єднаних Націй 

резолюції про демілітаризацію Криму та про порушення прав людини на 

анексованому півострові. Мустафа Джемілєв також розповів про свій 

візит до Туреччини, де провів низку зустрічей в парламенті та 

Міністерстві закордонних справ. Обговорено широке коло питань щодо 

підтримки Туреччиною України в протистоянні російській агресії, 

зокрема, у вирішенні проблем вільного судноплавства в Керченській 

протоці та звільнення полонених українських моряків. Мустафа Джемілєв 

акцентував увагу на великому значенні надання українській церкві Томосу 

про автокефалію, що, на його думку, є ”найпотужнішим ударом на 

даному етапі по Росії”. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mustafa-

dzhemilyev-nasha-meta-stvorennya-platformi/ 

31. Єльченко В. Володимир Єльченко: ”ООН не ухвалювала б 

ці рішення, якби питання Криму було справді закрите” / Володимир 

Єльченко ; бесіду вів Георгій Тихий // Уряд. кур’єр. — 2019. — 9 січ.      

(№ 4). — С. 1, 3. Подано матеріали бесіди з Постійним представником 

України при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Володимиром Єльченком 

про підсумки роботи української делегації в ООН в 2018 році. Надано 

інформацію про ухвалені Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо 

анексованого Росією Криму – стосовно проблеми мілітаризації Криму, 

Азовського та Чорного морів та проблеми порушення прав людини в 

тимчасово окупованому Криму. Акцентовано увагу на інших важливих 

документах, прийнятих в 2018 році щодо України, серед яких декларація 

про Голодомор 1932–1933 років. Володимир Єльченко також висловив 

свою думку з приводу агресивної політики Росії та проблеми врегулювання 

воєнного конфлікту на Сході Україні, зокрема, щодо запровадження 

миротворчої місії на Донбасі. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/volodimir-yelchenko-oon-ne-uhvalyuvala-b-ci-

rishen/ 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mustafa-dzhemilyev-nasha-meta-stvorennya-platformi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mustafa-dzhemilyev-nasha-meta-stvorennya-platformi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/volodimir-yelchenko-oon-ne-uhvalyuvala-b-ci-rishen/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/volodimir-yelchenko-oon-ne-uhvalyuvala-b-ci-rishen/


32. Зоріна Я. Кожен повітряний об’єкт на радарі – потенційний 

порушник / Ярослава Зоріна // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). — 

С. 7. Йдеться про роботу військовослужбовців, які забезпечують 

контроль та безпеку повітряного простору України. Подано розповіді 

фахівців аеропорту ”Бориспіль”, що відстежують політ будь-якого 

літака у небі України, про особливості служби. Текст: 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

33. Карпюк Г. Новий ”фланг” колективної безепеки – 

український / Геннадій Карпюк // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). 

— С. 10-11. Йдеться про те, що Україна та її Збройні сили поступово 

еволюціонують до тих взірців економіки, безпеки, демократії, суспільних 

відносин, що є нормою для західних держав. Віднедавна курс України на 

набуття членства в ЄС та НАТО отримав конституційні гарантії 

незворотності. Отже, відбувається перехід до колективної безпекової 

”парасолі”. Проаналізовано, який багаж успішності має Україна, щоб 

вона була гідно сприйнята та щоб ій довірили утримувати та боронити 

новий ”фланг” цієї унікальної цивілізаційної системи — український. У 

цьому контексті наголошено, що 18 грудня 2018 року Верховна Рада 

України ухвалила за основу законопроект ”Про внесення змін до деяких 

законів України щодо військових стандартів”.  Документ покликаний 

через доповнення до Закону ”Про оборону України” ввести нові терміни: 

”військова  стандартизація”, ”військовий стандарт”, ”стандарт НАТО” 

та ”стандарт у сфері оборони держави — члена НАТО”. Він надає 

Міноборони повноваження із забезпечення нормативно-правового 

регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу 

військової стандартизації, основна функція якого полягатиме в 

розробленні, ухваленні, скасуванні, відновленні дії, розповсюдженні та 

застосуванні військових стандартів, зокрема тих, що прийматимуть на 

основі стандартів Альянсу. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-

12-2018%29.pdf 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf


34. Ліберман А. У Житомирі підготували звернення до Путіна з 

вимогою звільнити українських моряків / Анастасія Ліберман // 20 

хвилин (Житомир). — 2019. — 12 груд. (№ 48). — С. 2. На позачерговій 

сесії Житомирської міської ради депутат Любов Цимбалюк 

запропонувала звернутися до Верховної Ради України щодо чіткої позиції 

громади стосовно агресивних дій Російської Федерації. Наведено текст 

звернення. 

35. Лосєв І. Тягар помилок / Ігор Лосєв // Шлях перемоги. — 

2019. — 9 січ. (№ 1/2). — С. 4. Йдеться про проблему протидії 

антиукраїнським силам, які в умовах війни з Росією намагаються 

дестабілізувати ситуацію в державі, організовуючи масові акції, 

поширюючи агітаційні матеріали, намагаючись інфільтрувати свої кадри 

в усі державні структури. Проведено історичні паралелі між сучасною 

ситуацією та подіями 1918–1921 років, коли в результаті низки помилок 

керівництва Україна втратила свою державність і незалежність. 

36. Маковецька О. Збори резірвістів: із мирного життя – у 

військові будні / Олександра Маковецька // Місто (Вінниця). — 2018. — 

12 груд. (№ 47). — С. 2, 3. Подано інформацію, що Вінницький обласний 

військовий комісаріат направив до навчальних центрів Сухопутних військ 

Збройних сил України 400 військовозобов’язаних оперативного резерву 

першої черги в зв’язку із введенням воєнного стану в Україні. Вони 

пройдуть 20-денні навчальні збори у трьох визначених навчальних 

центрах. 

37. Мартинюк Р. Немає Росії. Є Московщина” : [бесіда з 

істориком Ростиславом Мартинюком / Ростислав Мартинюк ; спілкувалися 

Сергій Демчук, Ангеліна Кованда] // Країна. – 2018. – № 46. — С. 18-20. 

Розглянуто історичні витоки сучасних українсько-російських відносин, 

викладено думки щодо можливих шляхів відновлення миру на території 

України та повернення тимчасово окупованих територій. Текст: 



https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_nemaye-rosiyi-e-

moskovschina/871817 

38. Менделєєв Д. ОПК-2019: п’ять життєво важливих змін / 

Дмитро Менделєєв // Дзеркало тижня. — 2018. — 28 груд. (№ 50). — С. 3. 

Йдеться про те, що понад рік парламент не розглядає проект закону 

”Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної 

техніки”, а також не виноситься на розляд законопроект ”Про військово-

технічне співробітництво”, який уряд подав у Верховну Раду понад два 

роки тому. Зазначено, що саме фундаментальна наука визначає той 

потенціал, який згодом може бути реалізований через створення 

високотехнологічної та високоефективної продукції військового та 

цивільного призначення. Багаторічна відсутність фінансування на 

належному рівні академічної науки призвела до того, що знання 

українських учених сьогодні справді використовуються для підтримання 

обороноздатності, тільки не в Україні, а за кордоном, як результат 

відпливу мізків і незаконного трансферу перспективних технологій і 

розробок. Текст: https://dt.ua/internal/sbu-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-

298183_.html 

39. Не дозволимо мілітаризувати Чорне море // Голос України. 

— 2019. — 9 січ. (№ 4). — Електрон. ресурс. Подано матеріали інтерв’ю 

Президента України Петра Порошенка телеканалу CNN Turk. Петро 

Порошенко наголосив, що Україна ніколи не визнає окупацію Азовського 

моря та Керченської протоки та застосує всі правові механізми для 

захисту своїх інтересів. Глава держави запевнив, що Україна має докази 

агресії російських військових проти українських кораблів в нейтральних 

водах Чорного моря, та підкреслив, що питання безпеки у Чорному морі – 

це надзвичайно важливе питання для всіх держав Чорноморського регіону. 

Президент України зазначив, що Росйська Федерації (РФ) має пояснити 

розміщення нового комплексу протиповітряної оборони С-400 і нового 

протикорабельного комплексу в Керчі та Феодосії. ”Це абсолютно 

https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_nemaye-rosiyi-e-moskovschina/871817
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_nemaye-rosiyi-e-moskovschina/871817
https://dt.ua/internal/sbu-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-298183_.html
https://dt.ua/internal/sbu-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-298183_.html


неприпустимо. Ми не дозволимо мілітаризувати Чорне море. I в даній 

ситуації ми маємо бути готові відповісти”, – заявив Петро Порошенко. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/312100 

40. Нікітенко Л. Робота після служби / Людмила Нікітенко // 

Україна молода. — 2019. — 9 січ. (№ 2). — С. 2. Йдеться про те, що від 

початку війни на Сході України до Черкаської служби зайнятості в 

пошуках роботи звернулися майже 5 тисяч колишніх військовослужбовців. 

Працевлаштовано майже 2 тисячі демобілізованих. Найпоширенішими 

видами економічної діяльності серед ексвійськових є оптова та роздрібна 

торгівля, галузі транспорту та зв’язку, сільське господарство, переробна 

промисловість. Текст: 

http://www.umoloda.kiev.ua/number/3405/2006/129365/ 

41. Олехнович О. Український цвях у труну ГЛОНАСС / 

Олександр Олехнович // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). — С. 14. 

Висвітлено кроки України у галузі супутникової навігації. Зазначено, що 

глобальні системи навігації й позиціонування (така, як всепрониклива й 

безальтернативна американська система GPS (Global Positioning System), 

завжди турбувала користувачів. Особливо це питання непокоїло Кремль, 

оскільки де-факто глобальні системи навігації й позиціонування – це 

приховані спостереження і контроль над територіями як у мирний так і, 

особливо, у воєнний час. Створюючи систему ГЛОНАСС, росіяни 

усвідомлювали, що система може стати гарним інструментом 

політичного й економічного шантажу. Проінформовано про співпрацю 

України з Росією у цьому напрямі. Так, саме українські розробники 

створювали перші приймачі ГЛОНАСС, та з початком агресії Москви 

Україна припинила цю співпрацю. Наголошено, що у стислий термін 

Україна спромоглася реалізувати заходи диверсифікації в галузі 

супутникової навігації й повністю позбутися залежності від Росії. Текст: 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

http://www.golos.com.ua/article/312100
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42. Орел А. Військомати перетворять на рекрутингові центри / 

Анна Орел // Газета по-українськи. — 2019. — 4 січ. (№ 1). — С. 2. 

Йдеться про те, що на базі військових комісаріатів створять 

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 

Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів. Військовий 

експерт Дмитро Снегирьов зазначив, що ця ідея не нова, міністр оборони 

України Степан Полторак анонсував її у 2015 року. На реалізацію 

програми з держбюджету на 2019 рік виділили понад півмільярда гривень. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_vijskkomati-peretvoryat-

na-rekrutingovi-centri/878203 

43. Скоростецький В. Новий рік у новій оселі, або як 

обживаються контрактники в гуртожитках поліпшеного планування / 

Володимир Скоростецький // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). — С. 

4-5. Висвітлено хід впровадження програми ”184 гуртожитки” з 

будівництва казарм поліпшеного планування для військових, ініційованої 

Президентом України Петром Порошенком. Розглянуто ситуацію в 

Старичах (Львівська область), де кілька тижнів тому військові заселили 

перші три казарми поліпшеного планування. Подано коментарі військових 

контрактників-новоселів. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-

12-2018%29.pdf 

44. ”Сьогодні збройним силам передаються майже 10 % річної 

продукції українського оборонпрому” // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. 

(№ 52). — С. 3. Йдеться про участь Президента України — Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка в урочистій 

церемонії передачі військовим частинам Збройних Сил України 

модернізованого та відремонтованого озброєння та військової техніки, 

що відбулась під час робочої поїздки Президента до Житомирської 

області. У своєму виступі глава держави, акцентуючи увагу на звіті 

”Укроборонпрому” про те, що вдалося зробити за короткий час, зокрема, 

наголосив, що ”сьогодні передаються до лав Збройних Сил України (ЗСУ) 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_vijskkomati-peretvoryat-na-rekrutingovi-centri/878203
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_vijskkomati-peretvoryat-na-rekrutingovi-centri/878203
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf
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майже 10 % того, що оборонпром спромігся зробити за рік. I це дуже 

важливо, бо в армії сьогодні чекають новітні й модернізовані системи 

залпового вогню. Бачимо нарощування можливостей бронетехніки, 

артилерії”. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

45. У НАТО інтегрується не військо, а вся країна // Уряд. 

кур’єр. — 2018. — 29 груд. (№ 246). — С. 2. Йдеться про прес-

конференцію віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка розповіла про 

підготовку проекту Річної національної програми співробітництва 

України з НАТО на 2019 рік. Вона зазначила, що йдеться не суто про 

сектор безпеки та оборони, який змінюється відповідно до стандартів 

НАТО, а й про велику кількість завдань у сфері демократизації, освіти, 

покращання умов ведення бізнесу, проведення судової реформи тощо. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-nato-integruyetsya-ne-vijsko-vsya-

krayina/ 

46. Уретій О. Для кого ”нульовий” результат може стати 

найкращим / Оксана Уретій // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). — 

С. 9. Йдеться про команду з паращутних видів спорту Повітряних Сил, 

яка є неодноразовим чемпіоном України з групової акробатики та 

класичного парашутизму. Зазначено, що щороку команда гідно 

представляє Україну на світових змаганнях серед військовослужбовців. 

Крім того, спортсмени займаються парашутною підготовкою 

військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС). Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-

2018%29.pdf 

47. Феллон Д. Путін у Росії не міг не з’явитися. Це був вибір на 

генетичному рівні” : [бесіда з психіатром, нейробіологом, проф. 

Каліфорн. ун-ту Джеймсом Феллоном / Джеймс Феллон ; спілкувався Ігор 

Тимоць] // Країна. – 2018. – № 48. — С. 25-27. Розглянуто феномен 

авторитарних лідерів і диктаторів. Текст: 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-nato-integruyetsya-ne-vijsko-vsya-krayina/
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https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_putin-u-rosiyi-ne-mig-ne-zyavitisya-

ce-buv-vibir-na-genetichnomu-rivni/874218 

48. Хмелевський В. Зірки миргородської школи вищого 

пілотажу / Василь Хмелевський // Нар. армія. — 2018. — 27 груд. (№ 52). 

— С. 8. Йдеться про так звану миргородську школу вищого пілотажу, 

якої не існує формально, але яка добре відома за межами України. 

Зазначено, що фактично, цій школі щонайменше два десятки років. У ній є 

власна система навчання, викладачі та учні і, звичайно, свої зіркові 

випускники. Першим ”вчителем” цієї школи був один з найкращих 

пілотажників світу, Микола Коваль. Наголошено, що вищий пілотаж у 

виконанні миргородців викликає інтерес до України як авіаційної держави, 

повагу до її Повітряних Сил, що сприяє отриманню численних запрошень 

виступити в тих країнах, де раніше наші військові авіатори не літали. 

Так, льотчики з Миргорода брали участь та перемагали у міжнародних 

авіашоу у Великий Британії, Чехії, Словаччині, Австрії, Туреччині, Румунії, 

Данії, Польщі, Мальті, Бельгії, демонструючи на винищувачах Су-27 свою 

майстерність. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-

2018%29.pdf 
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