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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Вовканич С. Візія ідеології розбудови національної держави 

– ексклюзив українського народу / Степан Вовканич // Народознав. 

зошити. – 2018. – № 6. — С. 1347-1365. Позиціоновано концепт сучасної 

Української Національної Ідеї (УНІ), складові якої розглядаються як 

стратегеми (плани дій) державотворення в Україні за умов нав’язаної їй 

Росією гібридної війни. Наголошено на важливості соціогуманістичного 

підходу до духовно-інтелектуальних засад ідеологічного забезпечення 

державотворчих процесів в Україні як якісно стратегічного імперативу 

зміцнення системи національної безпеки України, в т. ч. ідейно-

інформаційної, кібернетичної тощо. Водночас акцентовано на 

екстремальному вирішенні потреб створення сталих систем міжнародної 

безпеки та світового порядку, нахабно-цинічне нехтування якими 

уможливило анексію Росією Криму і ведення нею злочинної гібридної війни 

на Донбасі. Підкреслено, що соціогуманістичний акцент на бінарний 

захист і людини і нації за умов глобалізації Росією гібридної війни та 

дезінформації світу її масмедіа щодо, з одного боку, справжніх 

національно-визвольних сенсів УНІ; з іншого, приховування своїх 

імперських шовіністично-загарбницьких інтересів,— висунув на передній 

план не лише когнітивно-інформаційний, духовно-інтелектуальний, а й 

інші якісні аспекти комплексно нового їх вирішення на національному рівні. 

Текст: http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-6/3.pdf 

2. Збірка доповідей до конференції ”Російський гібридний 

вплив на країни Заходу” : [провед. у 2017 і 2018 рр. / за заг. ред. І. С. 

Галактіонова]. — Київ : [б. в.], 2018. — 251 с. — Шифр зберігання в 
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Бібліотеці : А794258. У  доповідях висвітлено факти російської гібридної 

присутності у політичній та економічній системах країн Заходу. Доповіді 

за 2018 рік стосуються: Чехії, Литви, Естонії, Лівану, США; доповіді за 

2017 - Польщі, Нідерландів, Франції, Іспанії, Словаччини, Італії, Литви, 

Латвії, Молдови. Висвітлено вплив Російської Федерації (РФ) на медіа, 

енергетику та безпеку цих країн. Проаналізовано активні заходи, здійснені 

у країнах Заходу як КДБ СРСР, так і спецслужбами сучасної Росії. 

Доповіді підготовлено молодими дослідниками в рамках «Школи 

міжнародної журналістики» - спільного проекту інформаційної агенції 

GuildHall та Центру оборонних реформ. Текст: https://ghall.com.ua/wp-

content/uploads/2017/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-

%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D

1%97.pdf 

3. Попович О. Терористичний акт у законодавстві України та 

зарубіжних країн : порівняльно-правовий підхід / Ольга Попович // 

Підприємництво, госп-во і право. – 2018.  – № 8. — С. 181-185. Присвячено 

порівняльно-правовому аналізу законодавства України та зарубіжних 

країн щодо кримінально-правових засобів боротьби з терористичними 

актами. З’ясовано правові моделі регламентації у законодавстві різних 

країн кримінальної відповідальності за скоєння цього злочину, розглянуто 

нормативно-правове визначення поняття «терористичний акт» та 

сформульовано власну позицію стосовно можливих варіантів подальшого 

вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за 

терористичний акт. Текст: http://www.pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/8/35.pdf 

4. Синявська О. О. Дослідження впливу економічного 

розвитку країни на рівень тероризму [Електронний ресурс] / О. О. 

Синявська, С. В. Миненко // Глобал. та нац. проблеми економіки. – 2017. – 

Вип. 15. — С. 621-625. Досліджено залежність рівня тероризму від 
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економічного розвитку країни. Проведено відбір змінних для виявлення 

закономірностей. Як залежну змінну обрано кількість терористичних 

актів, здійснених за рік. Як незалежні змінні, які характеризують 

економічний розвиток країни, обрано валовий внутрішній продукт, 

експорт товарів і послуг, імпорт товарів і послуг, рівень інфляції, рівень 

безробіття. За допомогою кластерного аналізу проведено групування 

досліджуваних країн за рівнем економічного розвитку. Для кожного 

кластера побудовано регресійні моделі, що демонструють вигляд 

математичної залежності між досліджуваними явищами. Виконано 

перевірку побудованих моделей на адекватність. Текст: http://global-

national.in.ua/archive/15-2017/124.pdf 

5. Трішина С. О. Поняття агресії в площині сучасних 

міжнародно-правових відносин / С. О. Трішина // Молодий вчений. – 

2018. – № 11, ч. 1. — С. 150-152. Досліджено наявність декларативного 

визнання поняття «акт агресії» крізь історичну призму. Розглянуто 

приклади актів агресії у сучасному світі, а саме питання щодо агресії 

проти України. Подано факти щодо розвитку подій у справі України. 

Зазначено про міжнародно-правову відповідальність держав-порушниць 

за вчинення цього виду міжнародного злочину. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/37.pdf 

6. Федоренко В. В. Особливості військово-правового 

виховання військовослужбовців в умовах проведення 

антитерористичної операції [Електронний ресурс] / В. В. Федоренко // 

Практич. філософія. – 2015. – № 4. — С. 72-80. Запропоновано 

філософсько-соціологічний аналіз особливостей військово-правового 

виховання військовослужбовців Збройних Сил України в умовах проведення 

антитерористичної операції. Особливу увагу зосереджено на розгляді 

основних факторів, які виступають  як детермінанти військово-правового 

виховання і обумовлюють особливості його організації в умовах АТО. 

Зроблено висновок, що врахування цих особливостей суб’єктами виховання 
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значно підвищить ефективність військово-правового виховання. Текст: 

https://drive.google.com/file/d/1-

CQLXsYB_bOpgANoghqyl9Q9gzzC0gW1q1kLviue6NtRuyYMOT8o0tyzXoy

CnJY3i46CtEN3QxSRkotB/view 

7. Щоголєв Д. С. Особливості імплементації норм 

міжнародного права щодо захисту прав військовополонених в 

національне кримінальне законодавство окремих європейських країн / 

Д. С. Щоголєв // Молодий вчений. – 2018. – № 11, ч. 1. — С. 160-166. 

Проаналізовано національне кримінальне законодавство європейських 

країн та зазначено, що положення Римського статуту міжнародного 

кримінального суду значно вплинули на формування кримінально правового 

механізму забезпечення прав військовополонених в європейському 

законодавстві. Досліджено особливості імплементації норм 

міжнародного права щодо захисту прав військовополонених в кримінальне 

законодавство пострадянських країн. Виявлено країни Європейського 

Союзу, зокрема Австрію та Швейцарію, які останнім часом внесли 

відповідні зміни до свого кримінального законодавства, і поряд з іншими 

країнами ЄС передбачили спеціальні норми, в яких встановлено 

кримінальну відповідальність за воєнні злочини, в тому числі і злочини 

проти прав військовополонених. Зазначено, що криміналізація злочинів 

сексуального характеру  як різновидів суспільно небезпечних діянь проти 

міжнародного гуманітарного права є доволі поширеним явищем. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/40.pdf 

8. Яковенко В. С. Формулювання загроз та оцінювання рівня 

зовнішньоекономічної безпеки України / В. С. Яковенко, Т. Ю. 

Борщинська // Бізнес Інформ. – 2018. – № 12. — С. 71-77. Встановлено 

ключові загрози зовнішньоекономічній безпеці та на основі сучасних 

розробок побудовано схему взаємозв’язків між індикаторами загроз для 

країни. Сформовано алгоритм розрахунку інтегрального показника 

зовнішньоекономічної безпеки України та проведено розрахунок його 

https://drive.google.com/file/d/1-CQLXsYB_bOpgANoghqyl9Q9gzzC0gW1q1kLviue6NtRuyYMOT8o0tyzXoyCnJY3i46CtEN3QxSRkotB/view
https://drive.google.com/file/d/1-CQLXsYB_bOpgANoghqyl9Q9gzzC0gW1q1kLviue6NtRuyYMOT8o0tyzXoyCnJY3i46CtEN3QxSRkotB/view
https://drive.google.com/file/d/1-CQLXsYB_bOpgANoghqyl9Q9gzzC0gW1q1kLviue6NtRuyYMOT8o0tyzXoyCnJY3i46CtEN3QxSRkotB/view
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/40.pdf


значень на базі показників та індикаторів, які відображають окремі 

характеристики галузей економіки. На основі отриманих результатів 

розрахунків визначено межі та екстремуми значень інтегрального 

показника. Надано ґрунтовну характеристику сучасній динаміки стану 

зовнішньоекономічної безпеки України. На основі комплексної оцінки 

інтегрального показника визначено дестабілізувальні фактори 

зовнішньоекономічної безпеки України. Текст: http://www.business-

inform.net/export_pdf/business-inform-2018-12_0-pages-71_77.pdf 

Статті з періодичних видань 

9. Ветерани ще не сказали свого останнього слова // Уряд. 

кур’єр. — 2019. — 5 берез. (№ 44). — С. 2. Подано матеріали робочого 

візиту у США міністра у справах ветеранів Ірини Фріз. Під час зустрічі з 

українською громадою у Нью-Гейвені міністр наголосила, що Україна 

слугує форпостом демократії, обстоює свободу не лише власну, а й 

європейського континенту, свободу вільного цивілізованого світу. 

Урядовець зазначила, що Україна мужньо бореться з Путіним — 

агресором номер один у світі. I ця боротьба має результат зокрема 

завдяки величезній підтримці, яку надають Сполучені Штати. Вона 

подякувала Ukraine American Veterans за плідну співпрацю й підтримку в 

Україні й за океаном. Це стосується організації візиту і підтримки нового 

українського міністерства на рівні Конгресу та Сенату. Слова подяки 

було сказано й на адресу української громади Нью-Гейвена. Міністр 

відвідала Полк поранених Морської піхоти Wounded Warrior Regiment на 

базі Квантіко, ознайомилася із програмами немедичної реабілітації 

подолання посттравматичного стресового розладу й важких травм. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/veterani-she-ne-skazali-svogo-ostannogo-slova/ 

10. Власенко В. Країни ЄС діляться успішним досвідом 

децентралізації / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 28 лют.  

(№ 40). — С. 3. Висвітлено матеріали круглого столу ”Процес 

децентралізації в Україні”, який відбувся у Брюсселі за підтримки 
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німецького фонду Гайнца Зайделя та аналітичної організації East West 

Institute. Виступаючи під час заходу, Віце-прем’єр-міністр — міністр 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко наголосив 

”… експерти й міжнародні партнери вважають децентралізацію, яка 

розпочалася в Україні 2014 року, однією з найуспішніших реформ, оскільки 

вона вже дає перші позитивні підсумки. Децентралізація в Україні є 

європейською за суттю, адже кожна із країн-членів ЄС пропонує Україні 

свій найліпший досвід”. Геннадій Зубко зазначив, що ”в Україні створено 

878 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), 72 з яких очікують рішення 

ЦВК про призначення перших виборів. У межах реформи з децентралізації 

запроваджено інститут старост, поліпшено якість надання 

адміністративних послуг, розпочато перші етапи медичної реформи й 

реформи освіти”. Урядовець підкреслив, що ”… цьогоріч уряд 

продовжить політику максимального заохочування до подальшого 

об’єднання й приєднання територіальних громад до міст обласного 

значення”, а також висловив сподівання, що у 2020 році місцеві вибори в 

Україні відбудуться в умовах покриття всієї території країни ОТГ. 

Проінформовано, що у круглому столі взяли участь міські голови з 

Луганської, Донецької, Одеської та Львівської областей. Ці міста 

перебувають на різних етапах децентралізації, проте всі міські голови 

наголошували, що жителі об’єднаних громад стають вимогливішими до 

місцевої влади й усвідомлюють свою роль в ухваленні рішень. Вказано, 

також, що під час перебування у Брюсселі Геннадій Зубко провів 

перемовини з главою делегації Європарламенту Україна — ЄС Даріушем 

Росаті, де наголосив на необхідності зберігати європейську єдність у 

питанні санкцій проти Росії й готовності Брюсселя дати гідну відповідь 

Кремлю на агресію у Керченській протоці, Азовському й Чорному морях. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayini-yes-dilyatsya-uspishnim-

dosvidom-decentral/ 
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11. Дмитренко Л. Ветерани – це воїни, яких захищає держава / 

Любов Дмитренко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 1 берез. (№ 42). — С. 2. 

Подано матеріали зустрічі міністра у справах ветеранів Ірини Фріз, яка 

перебуває з робочим візитом у США, з представниками Ukrainian 

American Veterans — американськими ветеранами українського 

походження, на якій обговорювалася необхідність створення в Україні 

Центру психічного здоров’я, до складу якого входитиме і тренінговий 

центр для підготовки фахівців у галузі психосоціальної адаптації. Міністр 

зазначила, що ”ми зацікавлені максимально запозичити американський 

досвід роботи з ветеранами та їхніми родинами, ознайомитися із 

системою ветеранських шпиталів і центрів підтримки. У нас є потреба у 

впровадженні онлайн-систем, які давно й успішно працюють у США. Тому 

ми й надалі розраховуємо на плідну співпрацю”. Ірина Фріз 

проінформувала про першочергові плани відомства, зокрема, про 

напрацювання відповідної законодавчої бази, розповіла про створення 

Єдиного реєстру ветеранів і презентувала план створення онлайн-

платформи ”Е-ветеран”. Окремо міністр зупинилася на пілотному 

проекті, який профільне вітчизняне відомство реалізовуватиме 

найближчим часом. Ідеться про створення психологічного профілю 

ветерана на базі однієї з областей. До реалізації проекту залучатимуть і 

самих ветеранів. Повідомлено, що у Вашингтоні Ірина Фріз зустрілася з 

конгресменом Марсі Каптур і домовилася налагоджувати співпрацю з 

госпіталями ветеранів війни Клівленда штату Огайо. Сторони, зокрема, 

обговорили питання потенційного внесення правок до закону щодо 

оборонного бюджету США, що стосуватимуться фінансової допомоги 

нашій країні в частині внесення до суб’єктів отримання допомоги 

Міністерства у справах ветеранів України. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/veterani-ce-voyini-yakih-zahishaye-derzhava/ 

12. ЄС готовий сприяти подоланню наслідків російської 

блокади Приазов’я // Уряд. кур’єр. — 2019. — 2 берез. (№ 43). — С. 2. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/veterani-ce-voyini-yakih-zahishaye-derzhava/


Висвітлено матеріали зустрічі вищого керівництва нашої держави з віце-

президентом Європейської комісії з питань євро та соціального діалогу, 

фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу 

Валдісом Домбровскісом. Під час обговорення в центрі уваги були питання 

необхідності посилення тиску на Кремль, зокрема для повного виконання 

російською стороною мінських угод, зупинення повзучої анексії Азовського 

моря, звільнення всіх українських військовополонених, повернення 

окупованих територій. Президент України Петро Порошенко схвально 

поставився до ініціативи поважного гостя побувати на українському 

Приазов’ї й високо оцінив соціально-економічну допомогу цьому регіону. 

Глава держави нагородив Валдіса Домбровскіса орденом князя Ярослава 

Мудрого II ступеня. Зазначено, що віце-президент Європейської комісії 

запевнив Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що Європейський 

Союз готовий запропонувати пакет проектів розвитку Приазов’я й 

намагатиметься якомога швидше їх реалізувати та надалі 

підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України. 

Сторони торкнулися перебігу реформ в Україні й подальшої реалізації 

четвертої програми макрофінансової допомоги: на порядку денному — 

виконання умов отримання другого траншу – 500 мільйонів євро. 

Зазначено, що 1 березня Валдіс Домбровскіс побував у Бердянську й на 

місці оцінив ситуацію в регіоні, визначив найактуальніші напрями 

співпраці й можливої допомоги ЄС. Ідеться, зокрема, про наслідки 

російської блокади Керченської протоки. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yes-gotovij-spriyati-podolannyu-naslidkiv-rosijsko/ 

13. Коли закінчиться війна? Нова стратегія миру та безпеки // 

Вечір. вісті. — 2019. — 4 – 10 берез. (№ 9). — С. 5-7. Йдеться про те, що 

завдання української армії на сучасному етапі – стримувати агресора і 

нарощувати сили, а завдання української дипломатії на чолі з новим 

президентом – іти в наступ і домагатися ефективних та результативних 

колективних міжнародних заходів з примусу агресора до миру і повернення 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yes-gotovij-spriyati-podolannyu-naslidkiv-rosijsko/


Криму та Донбасу. Зазначено, як повинна діяти українська дипломатія, 

що потрібно для посилення міжнародної допомоги Україні, а також що 

таке Будапештський меморандум та чим він може допомогти Україні і 

чому не працює зараз. Текст: https://gazetavv.com/news/ato/1551456455-koli-

zakinchitsya-viyna-nova-strategiya-miru-ta-bezpeki.html 

14. Менделєєв Дмитро. Мародери країни відрубаних рук …       

/ Дмитро Менделєєв // Дзеркало тижня. — 2019. — 2 – 6 берез. (№ 8). —  

С. 1, 2. Йдеться про розслідування журналістів щодо розкрадання в 

оборонній сфері, яке не має ані найменшого стосунку до передвиборних 

технологій. Зазначено, що це одна з наймасштабніших злочинних схем 

розкрадань за всю історію оборонно-промислового комплексу України, яка 

охоплює територію практично всіх регіонів країни. Наголошено, що 

годинниковий механізм корупційного скандалу запустив сам Петро 

Порошенко ще на початку вересня 2014 року, коли за результатами 

наради президента з керівниками силового блоку народилося секретне 

протокольне рішення, одним із пунктів якого було доручення генеральному 

прокурору притягнути до відповідальності не організаторів корупційної 

схеми, а журналістів, які розкрили схему. Указано, що основне завдання 

правоохоронних органів – установити натхненників, організаторів і 

виконавців усіх рівнів, визначити ступінь втягнутості в ці схеми 

посадових осіб органів державної та виконавчої влади, а також обсяги 

шкоди, завданої обороноздатності, боєготовності та безпеці країни. 

Текст: https://dt.ua/internal/maroderi-krayini-vidrubanih-ruk-304377_.html 

15. Мірошниченко А. Корупція з присмаком пороху / Антоніна 

Мірошниченко // Вечір. вісті. — 2019. — 4 – 10 берез. (№ 9). — С. 1, 3. 

Йдеться про розслідування журналістів проекту ”Наші гроші” щодо 

закупівель запчастин до військової техніки для оборонних підприємств, які 

завозилися контрабандою з РФ та продавалися ”Укроборонпрому”. 

Зазначено, що до цієї схеми причетне оточення президента. Перший – син 

заступника секретаря РНБО, а за сумісництвом бізнес-партнера 

https://gazetavv.com/news/ato/1551456455-koli-zakinchitsya-viyna-nova-strategiya-miru-ta-bezpeki.html
https://gazetavv.com/news/ato/1551456455-koli-zakinchitsya-viyna-nova-strategiya-miru-ta-bezpeki.html
https://dt.ua/internal/maroderi-krayini-vidrubanih-ruk-304377_.html


Порошенка Олега Гладковського Ігор, який організовував на державному 

рівні за допомогою батька закупівлю саме цих деталей. Другий – екс-

співробітник ”Укроборонпрому” Віталій Жуков, який відповідав за 

оформлення документів. Третій – бізнесмен Андрій Рогоза (його і раніше 

підозрювали в корупційних оборудках), який відповідав за поставку через 

кордон контрабандних деталей та легалізацію схеми. Указано, що для 

того, аби схема виглядала чесною, підприємства нібито проводили 

тендери на поставку деталей, але в них брали участь тільки підставні 

фірми. Текст: https://gazetavv.com/news/incidents/1551455414-koruptsiya-z-

prismakom-porohu.html 

16. Писана Н. Наскільки потрібен державі креативний бізнес? / 

Наталя Писана // Уряд. кур’єр. — 2019. — 28 лют. (№ 40). — С. 2. 

Наведено тези виступу Президента України Петра Порошенка під час 

зустрічі з представниками провідних ІТ-компаній, які працюють на 

українському ринку. Президент зазначив: ”ІТ-сектор — пріоритетна 

галузь, яка забезпечує високі конкурентні преваги у світі. Ще у 2016 році в 

Україні було 100 тисяч відповідних фахівців, на початок 2019-го — 161 

тисяча. Через два роки за сприятливих умов — ідеться про ефективну 

взаємодію та співпрацю держави й ІТ-середовища — таких фахівців буде 

200 тисяч. Нині ІТ-галузь створює 4 % ВВП, через два роки є всі підстави 

очікувати 6,8 % ВВП”. Глава держави наголосив на важливості 

гарантувати кібербезпеку держави. Він констатував: ”… не випадково на 

нарадах у Генеральному штабі з керівниками всіх частин і підрозділів 

Збройних сил серед важливих безпекових напрямів обговорюють питання 

кібербезпеки як ключової безпеки нашої держави. Без ІТ-фахівців у ЗСУ 

забезпечити надійний захист неможливо”. У свою чергу Прем’єр-міністр 

України Володимир Гройсман наголосив на важливості спільного з 

представниками ІТ-індустрії напрацювання правил, за якими 

функціонуватиме ІТ-галузь і які значно пришвидшать її розвиток. Він 

підкреслив: ”… маємо два фундаментальних питання, на які слід знайти 

https://gazetavv.com/news/incidents/1551455414-koruptsiya-z-prismakom-porohu.html
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відповіді. Перше — створення сталих правил розвитку ІТ-сектору на 

найближчі 5—10 років. Ідеться про нормальні регуляції, податкову базу, 

щоб інвестиції в ІТ-сектор були захищені стабільністю. Друге — освіта: 

підготовка молодих кадрів і введення їх у реальний сектор економіки 

країни”. Вказано, що Уряд і представники ІТ-сектору домовилися 

створити спеціальну робочу групу, що опікуватиметься розробленням та 

впровадженням необхідних нормативних ініціатив, які сприятимуть 

розвитку галузі. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/naskilki-potriben-

derzhavi-kreativnij-biznes/ 

17. Торба В. Не залишити без покарання / Валентин Торба // 

День. — 2019. — 1 - 2 берез. (№ 38/39). — С. 7. Подано інформацію, що на 

засіданні Верховної Ради України народні депутати 231-ма голосами 

підтримали за основу закон, який дозволить судити зрадників окупованого 

Криму. Зазначено, що за суттю проект Закону про внесення змін до 

Закону України ”Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України” визначає 

територіальну підсудність судових справ. 

18. Торба В. Про небезпеку деморалізації армії / Валентин Торба 

// День. — 2019. — 1 - 2 берез. (№ 38/39). — С. 6, 7. Наведено коментарі 

генерала армії України, начальника Національної академії оборони України 

(2005 — 2010), члена Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України 

Віталія Радецького та адмірала, експерта з питань оборони та безпеки 

Ігоря Кабаненка стосовно арешту екс-начальника Генерального штабу 

Збройних сил України (ЗСУ) Володимира Замани. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pro-nebezpeku-demoralizaciyi-armiyi 

19. Фрітц С. Директор Місії USAID в Україні Сюзан Фрітц: 

”На мою думку, для України енергетична безпека – це те ж саме, що 

національна безпека” / Сюзан Фрітц ; спілкувалася Алла Єрьоменко // 

Дзеркало тижня. — 2019. — 2 – 6 берез. (№ 8). — С. 8. Наведено інтерв’ю 

з Сюзаною Фрітц, директором Місії USAID в Україні про проект 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/naskilki-potriben-derzhavi-kreativnij-biznes/
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енергетичної безпеки, започаткований Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) для того, аби посилити енергобезпеку України, а також 

про те, на що передусім витрачатимуться 85 мільйонів доларів о 

бюджету проекту, і загалом про цілі діяльності USAID у цьому секторі. 

Зазначено, що цей проект підвищить рівень енергобезпеки України, а 

отже, і рівень її національної безпеки. У центрі уваги будуть ринки 

природного газу, електроенергії, централізованого теплопостачання та 

відновлюваних джерел енергії. Учасники проекту мають розробити моделі 

інвестування у кожну з цих галузей, співпрацюючи з українським 

парламентом. Щоб зміцнити відповідну законодавчу базу, у межах 

проекту надаватиметься допомога регулятору енергетичного сектору 

(НКРЕКП) у вдосконаленні регуляторних механізмів. Також проект 

сприятиме інтеграції енергетичних ринків України до Європи. 

20. Шевченко С. Україна вдячна японському уряду за 

допомогу / Сергій Шевченко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 6 берез. (№ 45). — 

С. 3. Висвітлено матеріали зустрічі у Токіо з японськими та українськими 

журналістами Надзвичайного і Повноважного посла України в Японії 

Ігоря Харченка. Він, зокрема, зазначив, що протягом останніх чотирьох 

років для України уряд Японії — один із найбільших міжнародних донорів. 

Переважну частину цієї допомоги спрямовано на відновлення 

інфраструктури зруйнованих під час російської агресії регіонів. Дуже 

багато комунальних та інших проектів реалізують саме з японської 

допомоги — йдеться, зокрема, про школи, гуманітарні заходи, 

реабілітацію поранених тощо. Дипломат розповів і про співпрацю в 

актуальних питаннях обміну досвідом ліквідації наслідків техногенних 

аварій на АЕС, про що укладено міжурядову угоду – унікальний 

міжнародний документ, завдяки якому щорічно спеціальна комісія, яка 

почергово збирається в Японії і Україні, обмінюється думками, відстежує 

розвиток ситуації навколо Чорнобильської АЕС і ”Фукусіми-1”. Ігор 

Харченко особливо відзначив, що японці дуже цінують допомогу України в 



питаннях, актуальних для них, надто коли це стосується здоров’я 

постраждалих від впливу радіації. Повідомлено, що українські журналісти 

передали в посольство книжки, примірники періодики з публікаціями про 

спільні проекти. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayina-vdyachna-

yaponskomu-uryadu-za-dopomogu/sa-/ 

21. Щербак Ю. Юрий Щербак: ”На Западе, особенно в США, 

понимают: если Украина падет, Путину будет открыта дорога в 

Центральную Европу” / Юрий Щербак ; беседу вела Ольга Бесперстова // 

Факты и коммент. — 2019. — 28 февр. – 6 марта (№ 8). — С. 4. 

Український письменник, сценарист, публіцист, вчений та дипломат, який 

нині очолює Комітет з національної премії імені Шевченко Юрій Щербак 

в інтерв’ю розповів про глобальні події у світі й в Україні. Він, зокрема, 

відзначив, що світ стоїть на порозі геополітичних змін: холодна війна 

між Росією й США, Brexit, війни на Донбасі та у Сірії, теракти – 

ситуація загострюється з кожним днем … Юрій Щербак дав оцінку 

ситуації на Донбасі, й висловив впевненність, ”що ми обов’язково 

повернемося туди. Зараз дуже складний період для України, але ми маємо 

вистояти й перемогти”. Текст: https://fakty.ua/297536-na-zapade-ponimayut-esli-

ukraina-padet-putinu-budet-otkryta-doroga-v-evropu---yurij-csherbak 
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