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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань  

1. Архіпова Є. О. Забезпечення інформаційної безпекив 

органах державної влади як нагальна потреба сьогодення / Є. О. 

Архіпова, А. В. Черниченко // Держава та регіони. Серія : Держ. упр. – 

2018. – № 4. — С. 231-234. Визначено місце інформаційної безпеки в 

структурі державної безпеки. Розглянуто загрози інформаційній безпеці в 

органах державної влади, окреслено шляхи їх подолання. 

2. Бабіченко К. Ю. Інституційне забезпечення національної 

безпеки України / К. Ю. Бабіченко // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. 

Вернадського. Серія : Держ. упр. – 2019. – Т. 30 (69), № 1. — С. 113-117. 

Проаналізовано дослідження науковців із питань національної безпеки, а 

також законодавчу та нормативно-правову базу. Надано 

характеристику діяльності основних структур, які займаються 

питаннями безпеки в Україні. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/22.pdf 

3. Базарко І. М. Cучасні державно-управлінські підходи до 

вдосконалення реалізації стратегії національної безпеки України / І. 

М. Базарко // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : 

Держ. упр. – 2019. – Т. 30 (69), № 1. — С. 118-122. Досліджено основні 

складники національної безпеки з точки зору сучасної зовнішньої політики 

України. Розглянуто ймовірні загрози національній безпеці України через 

призму ведення державою особливої форми гібридної війни. Обґрунтовано 

сутність сучасної стратегії національної безпеки України та напрями 

вдосконалення її в майбутньому. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/23.pdf 
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4. Зайківський О. Інтелектуальна власність в оборонній сфері 

/ О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелект. власності. – 

2019. – № 1. — С. 73-85. Розглянуто законодавство України, що визначає 

державну політику в оборонній сфері. Вказано на необхідність 

удосконалення законодавства щодо чіткого визначення всіх можливих 

порушень зазначених прав і забезпечення невідворотності покарання за 

здійснення порушень прав інтелектуальної власності. Текст: 

http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2019/1_2019/9.pdf 

5. Захаренко К. В. Диверсифікація джерел інформації в 

контексті інформаційної безпеки / Костянтин Володимирович Захаренко 

// Politicus. – 2019. – Вип. 1. — С. 5-9. Аналіз змісту поняття 

«інформаційна безпека» як виду національної безпеки, спрямованої на 

забезпечення прав і свобод людини щодо вільного доступу до інформації, 

створення і впровадження безпечних інформаційних технологій та захист 

прав власності всіх учасників інформаційної діяльності, що включає в себе 

розгляд можливих диверсій у цю сферу, особливо на міжнародному рівні. 

Текст: http://politicus.od.ua/1_2019/1_2019.pdf 

6. Карпенко М. Особливості суб’єктів військових злочинів за 

кримінальним законодавством окремих держав світу / Микола 

Карпенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. — С. 195-

199. Проаналізовано окремі положення КК більше 20-ти держав світу 

стосовно військовослужбовців як суб’єктів військових злочинів. 

Констатовано, що, крім військовослужбовців, зазначаються й інші особи. 

Разом із тим для визначення їхнього статусу як військовослужбовців 

необхідно враховувати також норми військового законодавства. Текст: 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/10/39.pdf 

7. Кізян Р. В. Теоретико-методологічні засади обгрунтування 

організаційного механізму державного управління системою 

антитерористичної безпеки України / Р. В. Кізян, С. В. Бєлай // Держава 
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та регіони. Серія: Держ. упр. – 2018. – № 4. — С. 243-248. Здійснено 

історичний аналіз сучасного поняття ”тероризм”. Обгрунтовано 

актуальність дослідження з розвитку організаційного механізму 

державного управління системою антитерористичної безпеки України. 

8. Концепція ”Вишеградська четвірка + Україна”: реальність 

і перспективи / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк, М. В. Лизун, І. О. 

Ліщинський // Вісн. екон. науки України. – 2019. – № 1. — С. 115-121. 

Відзначено посилення ролі Вишеградської четвірки в геополітичному і 

геоекономічному просторі навіть після досягнення її основної мети, яка 

полягала в інтеграції країн-членів об’єднання до євроатлантичних 

структур. Розглянуто проблему глибокої інтеграції України до 

угрупування Вишеградської четвірки як проміжного етапу реалізації мети 

щодо європейської і євроатлантичної інтеграції. Дослідження здійснено з 

ув’язкою з політикою ЄС щодо розширення на Схід. Визначено передумови 

розвитку інтеграційних процесів країн Вишеградської четвірки і України. 

Встановлено, що в Україні є тенденція до зростання зовнішньої торгівлі з 

країнами Вишеградської четвірки. Логіка дослідження побудована на 

спадковості форм розвитку інтеграційних процесів: традиційної, 

асоціативної і союзної. Економічну інтеграцію України в Європейський 

Союз при посередництві Вишеградської четвірки розглянуто як формат 

співробітництва якірного типу. Текст: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151649 

9. Крук С. І. Методологічні засади реалізації інституційних 

механізмів державного управління у сфері національної безпеки / С. І. 

Крук // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. 

– 2019. – Т. 30 (69), № 1. — С. 7-11. Проаналізовано методологічні основи і 

передумови використання інституційного підходу до ефективного 

державного управління у сфері національної безпеки. Серед переваг цього 

підходу запропоновано виділяти такі елементи науково-методологічного 

забезпечення системи державного управління в цій сфері, як визначення 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151649


пріоритетних напрямів наукових досліджень, упровадження результатів 

в управлінську інституційну діяльність тощо. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/4.pdf 

10. Крук С. І. Поняття та сутність механізмів державного 

управління у сфері забезпечення національної безпеки України / С. І. 

Крук // Держава та регіони. Серія : Держ. упр. – 2018. – № 4. — С. 87-90. 

Проаналізовано основні переваги застосування інституційного підходу як 

ефективного державно-управлінського інструменту у сфері національної 

безпеки. 

11. Магдич Ю. А. Сучасні способи маніпулювання політичною 

свідомістю / Юлія Андріївна Магдич // Politicus. – 2018. – Вип. 5/6. — С. 

11-14. Зазначено, що натепер політичне маніпулювання є однією з 

основних форм соціально-політичного управління. За допомогою 

системного та структурно-функціонального аналізу визначено місце 

маніпулювання у політичній системі суспільства. Досліджено деякі 

сучасні способи політичного маніпулювання таким складником суспільної 

свідомості, як ціннісно-світоглядний (зокрема, безпекові пріоритети). 

З’ясовано, що у політичних маніпуляціях можуть бути застосовані, 

наприклад, фреймінг, «вікно Овертона» і технологія підштовхування (так 

звані «наджі»). Текст: http://politicus.od.ua/5-6_2018/5-6_2018.pdf 

12. Пантєлєєва К. О. Теоретичне підґрунтя формування 

інституту міжнародної допомоги [Електронні дані] / К. О. Пантєлєєва // 

Глобал. та нац. проблеми економіки. – 2017. – № 17. — С. 715-720. 

Досліджено і систематизовано наукові підходи до теорії розвитку як 

теоретичного підґрунтя формування інституту міжнародної допомоги, 

необхідного для розвитку країн світу та вирішення соціально-економічних 

проблем, які загострюються внаслідок природних катаклізмів, політичної 

нестабільності та кризових явищ. Основними парадигмами теорії 

розвитку визначено класичну та радикальну. Охарактеризовано сутність 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/4.pdf
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концепцій класичної парадигми теорії розвитку, підкреслено їх значення у 

формуванні інституту міжнародної допомоги країнам, що розвиваються. 

Текст: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/145.pdf 

13. Реалізація організаційно-педагогічних умов формування 

готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності / 

Ю. І. Медвідь, Б. Д. Бородін, А. І. Самсоненко, В. І. Мокреєв // Інновац. 

педагогіка. – 2019. –  № 9, т. 2. — С. 61-68. Розглянуто проблемні аспекти 

реалізації організаційно-педагогічних умов формування готовності 

майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в системі 

професійної підготовки. Визначено шляхи подальшого розвитку та 

удосконалення цієї роботи. Запропоновано механізм реалізації 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх 

офіцерів запасу до службово-бойової діяльності у системі професійної 

підготовки. Враховано думки, запити та практичні потреби здобувачів, 

що відповідають не лише їхнім особистим, а й державним інтересам. 

Текст: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_2/15.pdf 

14. Смолянюк В. Ф. Причини трансформацій політичних 

систем: безпековий підхід / Володимир Федорович Смолянюк, 

Володимир Іванович Білошицький, Вадим Олександрович Крутій // 

Politicus. – 2018. – Вип. 5/6. — С. 74-81. Зазначено, що ступінь 

трансформації політичної системи залежить як від історичних чинників, 

так і конкретно-історичних умов розвитку. Демократична 

трансформація диктується необхідністю легітимного оновлення органів 

влади, зміни політичних еліт, вироблення нових підходів щодо планування 

політичних перспектив тощо. За авторитарних (тоталітарних) режимів 

масштабні трансформації політичної системи пов’язані або зі змінами 

державного керівництва, або стратегічного курсу держави. Нові акценти 

у трансформацію політичних систем внесла гібридна війна як принципово 

інший різновид силової взаємодії політичних суб’єктів, де збройна 

http://global-national.in.ua/archive/17-2017/145.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_2/15.pdf


боротьба розглядається лише як «один із» способів перемоги. Текст: 

http://politicus.od.ua/5-6_2018/5-6_2018.pdf 

Статті з періодичних видань  

15. Бадрак В. ”Щит” и ”мозг” государства / Валентин Бадрак ; 

беседовала Ирина Ванда // Аргументы и факты в Украине. — 2019. — 5 - 

11 июня (№ 23). — С. 3. Подано матеріали розмови з директором Центру 

дослідженя армії, конверсії та роззброєння, письменником Валентином 

Бадраком. Основні теми бесіди – реформування Збройних сил України, 

роль Ради національної безпеки та оборони в цьому процесі та особистого 

вкладу колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова в розробку 

ракетних програм.   Текст: 

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

16. Балтійська асамблея підтримує рух нашої країни до 

членства в ЄС / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2019. — 5 черв. (№ 104). — С. 3. Йдеться про участь голови 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) у закордонних справах 

Ганни Гопко та глави Постійної делегації ВР України в Парламентській 

асамблеї НАТО Оксани Юринець у конференції Східного партнерства у 

Вільнюсі. У своєму виступі Ганна Гопко акцентувала увагу на викликах 

світовій безпеці, свідченням чого є російська військова агресія проти 

Молдови, Грузії, України. Політик також зауважила, що європейська 

спільнота постала перед такими серйозними проблемами як міграція, 

тероризм, гібридні загрози, антиєвропейська пропаганда, зростання 

популізму та євроскептицизму. Оксана Юринець відзначила, що для 

асоційованих членів довгострокова модель ”Східного партнерства+” 

повинна слугувати конкретною дорожньою картою для більш 

цілеспрямованої співпраці задля поглиблення галузевої та економічної 

інтеграції у пріоритетних секторах, орієнтації на надання практичних 

результатів для громадян країн Східного партнерства. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317902 
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17. Вітер О. Конструктив мінських переговорів: яка ціна 

”чистого аркуша”? / Ольга Вітер // Голос України. — 2019. — 7 черв.    

(№ 106). — С. 12. Йдеться про засідання Тристоронньої контактної групи 

(ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, під час якого сторони 

обговорили встановлення режиму тиші, розведення сил від лінії 

розмежування, перспективу зняття економічної блокади з окремих 

районів Донецької та Луганської областей. Представник України в ТКГ 

Леонід Кучма зазначив, що на засіданні він озвучив пропозиції Президента 

України Володимира Зеленського щодо встановлення миру на Донбасі, та 

повідомив журналістам, що ”уперше засідання робочих груп відбулися 

конструктивно” і ”всі сторони хотіли знайти рішення”. Крім того, 

Леонід Кучма висловив впевненість, що найближчим часом вдасться 

досягнути прогресу в питанні обміну заручниками, зокрема, це стосується 

і військовополонених українських моряків. Політик також прокоментував 

домовленості щодо механізму запровадження ”режиму тиші”: ”Має 

бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена 

заборона на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. До        

19 червня група повинна розробити такі пропозиції”. Наведено коментар 

п’ятого Президента України Петра Порошенка, який наголосив, що 

відновлення економічних зв’язків можливе лише у відповідності до 

національних інтересів України, за умови встановлення сталого і 

тривалого режиму припинення вогню та повернення захоплених 

державних і приватних підприємств їх українським власникам. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/318000 

18. Віхров М. Напад гострого плебісциту / Максим Віхров // 

Шлях перемоги. — 2019. — 5 черв. (№ 23). — С. 2. Йдеться про ініціативу 

команди Президента України Володимира Зеленського щодо проведення 

всеукраїнського референдуму з питання мирних угод із Росією. Наведено 

приклади використання плебісциту як інструменту маніпуляції суспільною 

думкою. Висловлено застереження, що широка практика плебісцитів, 

http://www.golos.com.ua/article/318000


започаткована владою заради ”прямого діалогу з людьми”, може 

призвести до непередбачуваних результатів і втрати державності. 

Текст: https://tyzhden.ua/Politics/230746 

19. Власенко В. ПАРЄ пропонує карати не країни, а окремих 

депутатів / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 5 черв. (№ 104). 

— С. 2. Йдеться про оприлюднений на сайті Парламентської асамблеї 

Ради Європи (ПАРЄ) проект резолюції про зміну правил регламенту 

асамблеї, який підготувала бельгійська депутатка від групи соціалістів 

Петра Де Суттер. В документі пропонується надати змогу делегаціям, 

які нині не представлені в ПАРЄ, а саме від Російської Федерації та Боснії 

і Герцеговини, направити на розгляд червневої сесії заявку на участь своїх 

делегацій. Комітет запропонував доповнити регламент параграфом, який 

забороняє у разі оскарження повноважень національної делегації 

позбавляти її права голосу, виступу та представництва в асамблеї та її 

органах. Замість санкцій проти делегацій пропонують запроваджувати 

індивідуальні обмеження проти окремих членів національних делегацій, які 

грубо порушили статут Ради Європи (РЄ). Наведено коментар народного 

депутата, голови української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва, який 

висловив думку, що комітет ухвалив ”поганий варіант” резолюції. В той 

же час політик зауважує, що резолюція повністю не ліквідовує санкційну 

процедуру, як того вимагали представники Росії. 

20. Власенко В. Перший візит: теплі обійми і дружня 

підтримка / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 6 черв. (№ 105). 

— С. 3. Надано інформацію про візит Президента України Володимира 

Зеленського до Брюсселя. Під час зустрічі із головою Єврокомісії Жан-

Клодом Юнкером обговорено широке коло питань взаємодії України та 

Євросоюзу та засвідчено обопільну зацікавленість сторін у подальшій 

розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес. 

”Наша мета залишається незмінною: звільнення Донбасу виключно 

політико-дипломатичними засобами”, – заявив Володимир Зеленський, 

https://tyzhden.ua/Politics/230746


відзначивши важливість продовження та посилення санкційної політики 

Європейського Союзу (ЄС) щодо Російської Федерації (РФ). Відбулася 

спільна прес-конфенція Генерального секретаря НАТО Єнса 

Столтенберга та Президента України Володимира Зеленського, який 

пообіцяв дотримуватися стратегічного зовнішньополітичного курсу на 

вступ України в ЄС і НАТО. Володимир Зеленський зауважив, що Україна 

готова виконувати мінські домовленості, проте передусім ”ми повинні 

бути здатні захистити себе, стати сильнішими економічно, політично і у 

військовому плані”. У межах візиту до Брюсселя Президент України 

зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою, з яким обговорив 

питання двосторонніх відносин. ”Ми маємо зберегти нашу єдність, щоб 

наш спільний голос було почуто й враховано у загальноєвропейському 

контексті. Ми маємо спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї 

Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і 

солідарним з Україною в боротьбі проти агресії”, – зазначив на брифінгу 

після перемовин Володимир Зеленський. Президент України акцентував 

увагу на такому важливому напрямі співпраці як взаємодія України та 

Польщі на європейському рівні у питаннях енергетичної безпеки, 

збереження стратегічної ролі української ГТС та протидії ”Північному 

потоку-2”.. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershij-vizit-tepli-obijmi-i-

druzhnya-pidtrimka/ 

21. Власенко В. Російська політика не має нічого спільного із 

західними цінностями / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2019. —      

7 черв. (№ 106). — С. 3. Йдеться про презентацію в Брюсселі книжки 

старшого консультанта Королівського інституту міжнародних відносин 

(Сhatham House) Кейра Джайлса ”Москва править: що змушує Росію 

протистояти Заходу”. Автор застерігає західних політиків, які 

пропонують перезавантажити відносини з Росією заради діалогу, та 

стверджує, що історичні прецеденти дуже послідовно й переконливо 

показують, що умиротворення Росії та спроби примиритися з її 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershij-vizit-tepli-obijmi-i-druzhnya-pidtrimka/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershij-vizit-tepli-obijmi-i-druzhnya-pidtrimka/


ворожими діями є одним із найгірших політичних підходів, тому що він 

заохочує Росію до ще більших проявів агресії. Кейр Джайлс переконаний, 

що головна причина конфронтації Росії та західного світу полягає в тому, 

що російські політики живуть ”у власному світі”, для них чужі західні 

цінності і вони зовсім по-іншому трактують такі поняття як 

”демократія” або ”вибори”. Експерт закликає посилити санкційний тиск 

на Росію, ”навіть якщо їх результат не є негайним і очевидним”. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rosijska-politika-ne-maye-nichogo-spilnogo-iz-

zahi/ 

22. Власенко В. У ПАРЄ готують декорації для повернення 

росіян : у Раді Європи політичні інтереси можуть перемогти 

верховенство права / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2019. —           

4 черв. (№ 103). — С. 2. Йдеться про засідання регламентного комітету 

Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), на якому затвердили 

доповідь ”Зміцнення процесу ухвалення рішень у Парламентській асамблеї 

щодо повноважень та голосування” авторства бельгійської депутатки з 

групи соціалістів Петри Де Суттер. Зазначено, що ця резолюція дає змогу 

скасувати санкції проти Росії та повернути російську делегацію до ПАРЄ. 

Наведено коментар народного депутата, голови української делегації в 

ПАРЄ Володимира Ар’єва, який вважає, що подібні дії істотно 

підривають довіру правозахисників, громадських організацій, 

реформаторів до Ради Європи. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-

parye-gotuyut-dekoraciyi-dlya-povernennya-rosiya/ 

23. Галата Я. Міжнародна підтримка полоненим морякам / 

Ярослав Галата // Демократ. Україна. — 2019. — 31 трав. (№ 22). — С. 2. 

Висвітлено інформацію стосовно того, що Міжнародний трибунал ООН з 

морського права в Гамбурзі зобов’язав Росію звільнити полонених 

українських моряків до 25 червня цього року та віддати українській 

стороні затримані кораблі Військово-морських сил ”Нікополь”, 

”Бердянськ” та ”Яни Капу”. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rosijska-politika-ne-maye-nichogo-spilnogo-iz-zahi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rosijska-politika-ne-maye-nichogo-spilnogo-iz-zahi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-parye-gotuyut-dekoraciyi-dlya-povernennya-rosiya/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-parye-gotuyut-dekoraciyi-dlya-povernennya-rosiya/


https://dua.com.ua/index.php/community/item/5193-mizhnarodna-pidtrimka-

polonenim-moryakam 

24. Дудар В. На колінах, сантиметр за сантиметром / Віктор 

Дудар // Експрес. — 2019. — 30 трав. - 6 черв. (№ 22). — С. 12. Наведено 

вражаючі розповіді саперів, які розміновують Донбас : як вони 

обстежують сотні гектарів землі та знешкоджують заміновані об’єкти 

25. Їжак О. Меморандум про вічні цінності / Олексій Їжак // 

Дзеркало тижня. — 2019. — 25 – 31 трав. (№ 19). — С. 4. Йдеться про 

Будапештський меморандум, який дає Україні дві можливості вирішення 

проблем, пов’язаних з його порушенням. Перша — домогтися посилення 

міжнародних зобов’язань у зв’язку з відмовою в 1990-х рр. від ядерної 

зброї, друга — ”покарати” ядерні держави, які порушили Меморандум 

відмовою від узятих на себе в межах ДНЯЗ зобов’язань. Зазначено, що 

обидві можливості обмежені міркуваннями політичного реалізму. Текст: 

https://dt.ua/international/memorandum-pro-vichni-cinnosti-312404_.html 

26. Заблоцький В. Від супутників до нового пороху : 

найцікавіші розробки першого українського конкурсу проектів 

оборонних технологій / Володимир Заблоцький // Укр. тиждень. – 2019. – 

№ 21. — С. 16-19. Йдеться про перший в Україні конкурс оборонних 

технологій, проведений у Національному технічному університеті України 

”Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ) 

спільно з державним концерном ”Укроборонпром”, Державною 

інноваційною фінансово-кредитною установою, Лігою оборонних 

підприємств, Міністерством оборони та Держспецзв’язку. Ці установи є 

найбільшими потенційними замовниками таких нових технологій. До 

сфери безпеки та оборони долучаються не лише спеціалізовані структури 

та підприємства, а й винахідники, що працюють в інших галузях. Подано 

перелік інноваційних оборонних проектів, які можуть бути реалізовані 

найближчим часом. Текст: https://tyzhden.ua/Economics/230469 

https://dua.com.ua/index.php/community/item/5193-mizhnarodna-pidtrimka-polonenim-moryakam
https://dua.com.ua/index.php/community/item/5193-mizhnarodna-pidtrimka-polonenim-moryakam
https://dt.ua/international/memorandum-pro-vichni-cinnosti-312404_.html
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27. Капспмун І. Президент – новий. Підхід – старий? / Іван 

Капспмун // День. — 2019. — 4 черв. (№ 96). — С. 4. У контексті заяви 

чинного Президента України Володимира Зеленського щодо повернення 

Леоніда Кучми у Тристоронню контактну групу з проведення мирних 

переговорів по врегулюванню воєнного конфлікту на Сході України 

проаналізовано, як це рішення вплине на рейтинг Володимира Зеленського. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/prezydent-novyy-pidhid-staryy 

28. Качка Т. ”Найважче у цих справах – витримка” / Тарас 

Качка ; бесіду вела Ірина Драбок // Уряд. кур’єр. — 2019. — 5 черв.          

(№ 104). — С. 3. Подано матеріали бесіди з радником міністра 

закордонних справ України Тарасом Качкою з приводу початку 

двотижневих слухань в Міжнародному суді ООН в Гаазі щодо порушення 

Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про 

заборону расової дискримінації. Зазначено, що Росії висунули звинувачення 

у наданні зброї та інших видів допомоги незаконним збройним 

формуванням; у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, в 

обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська, у знищенні 

цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи, у забороні 

діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. 

29. Кипень В. ”В разгар ползучей оккупации Донбасса мы 

провели в Донецке социологический опрос горожан. Две трети 

ответили, что хотят жить в Украине” / Владимир Кипень ; беседовал 

Игорь Осипчук // Факты и коммент. — 2019. — 6 - 12 июня (№ 21). — С. 9. 

Подано матеріали бесіди з професором Донецького національного 

університету імені Василя Стуса Володимиром Кипенем про проведення 

командою спеціалістів громадської організації ”Інститут соціальних 

досліджень та політичного аналізу” соціологічного дослідження щодо 

відношення громадян Донеччини до майбутнього устрою держави та 

статусу Донецької області. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/prezydent-novyy-pidhid-staryy


30. Крамарчук О. Підтримка європейських партнерів 

залишається незмінною / Оксана Крамарчук // Уряд. кур’єр. — 2019. —   

7 черв. (№ 106). — С. 2. Йдеться про візит Президента України 

Володимира Зеленського до Брюсселя, під час якого він провів низку 

двосторонніх зустрічей. Під час спільного брифінгу з президентом 

Європейської Ради (ЄР) Дональдом Туском Володимир Зеленський 

підтвердив відданість української влади курсу на європейську інтеграцію, 

яка, за його словами, ”забезпечує внутрішні зміни в державі та 

імплементацію реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію 

між Україною та ЄС”. Глава держави зазначив, що ініційовані ним 

дострокові вибори до парламенту покликані прискорити процес 

перезавантаження політичної системи, а ”окремим надважливим 

напрямом буде активізація боротьби з корупцією, забезпечення 

ефективної діяльності антикорупційних органів, судова реформа та 

створення електронного урядування”. Під час переговорів з верховним 

представником Європейського союзу (ЄС) із питань закордонних справ 

Федерікою Могеріні сторони обговорили можливі шляхи до повного 

виконання мінських домовленостей, зробивши наголос на відповідальності 

Росії. Федеріка Могеріні та Володимир Зеленський заявили також про 

неприйнятність указу президента Російської Федерації (РФ) щодо 

спрощеної процедури надання російського громадянства українцям, які 

проживають на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, 

а також тим, що проживали в Криму до 2014 року. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pidtrimka-yevropejskih-partneriv-

zalishayetsya-nez/ 

31. Кущ П. Морські ворота Донбасу: упевнено на плаву / Павло 

Кущ // Уряд. кур’єр. – 2019. – 4 черв. (№ 103). — С. 1, 4. Розглянуто 

роботу Державного підприємства ”Маріупольський морський 

торговельний порт”, який переробляє вантажі й розвиває виробничі 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pidtrimka-yevropejskih-partneriv-zalishayetsya-nez/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pidtrimka-yevropejskih-partneriv-zalishayetsya-nez/


потужності. Цей об’єкт дає змогу щорічно перевантажувати понад 

мільйон тонн вантажів. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/ 

32. Лавренюк С. Верховна Рада не прийняла відставку 

Прем’єр-міністра / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2019. — 31 трав. 

(№ 101). — С. 1-2. Йдеться про ранкове пленарне засідання сесії Верховної 

Ради України (ВР України) 30 травня 2019 року. Розглянуто питання про 

відставку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та всього складу 

уряду. Володимир Гройсман нагадав, що, виступаючи з парламентської 

трибуни, він запропонував об’єднати зусилля для ухвалення ефективних 

рішень, але Президент України Володимир Зеленський вважає, що уряд 

має подати у відставку. Свої думки щодо діяльності та відставки уряду 

висловили представники депутатських груп та фракцій. За результатами 

голосування народні депутати відмовилися прийняти відставку Кабінету 

Міністрів. Ухвалено в цілому законопроект про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при 

усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 

(№ 6350), та у першому читанні ухвалено законопроект про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового 

обов’язку та проходження військової служби, № 10181), поданий Андрієм 

Парубієм, Іриною Геращенко та іншими народними депутатами. ”У 

законопроекті пропонується запровадити нову шкалу армійських та 

корабельних військових звань. Зокрема, скасовуються військові звання 

”прапорщик”, ”старший прапорщик” і запроваджуються такі нові 

звання, як ”рекрут”, ”штаб-сержант”. Мета цього законопроекту – 

підвищення ролі сержантського та старшинського складу ЗСУ в навчанні 

та вихованні підлеглого особового складу”, – повідомила Ірина Геращенко. 

Народні депутати ухвалили постанову про Звернення ВР України до 

Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав 

https://ukurier.gov.ua/uk/


корінних народів у Російській Федерації (№ 10125). У цілому ухвалено 

законопроект про державне визнання і підтримку Пласту – Національної 

скаутської організації України (№ 10184), який створює засади державної 

політики щодо підтримки Пласту як українського пластового 

(скаутського) руху в Україні і світі та регулює порядок державної 

підтримки скаутської організації України. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317698 

33. Лосєв І. Краще пізно, ніж ніколи / Ігор Лосєв // Укр. тиждень. 

- 2019. – № 21. — С. 30. Йдеться про те, що в опозиційних до України 

середовищах активно критикують Закон «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», а Кремль навіть 

намагається скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення 

внутрішніх справ української держави, як завжди, лобіюючи російську 

мову в Україні як засіб імперського панування в колишній «Малоросії». На 

прикладі інших зарубіжних деколонізованих країн висвітлено практику 

встановлення та утвердження державної мови. Зокрема, йдеться про 

вирішення мовного питання в пострадянських країнах. Текст: 

https://tyzhden.ua/Columns/50/230468 

34. Лосєв І. Пристрасті за референдумом / Ігор Лосєв // Шлях 

перемоги. — 2019. — 5 черв. (№ 23). — С. 5. Йдеться про ініціативу 

Президента України Володимира Зеленського щодо винесення питання про 

укладення мирних домовленостей із Росією на референдум з метою 

”з’ясувати думку суспільства”. Розглянуто політико-правову природу 

референдуму як інструменту демократії та наведено приклади з історії, 

коли результати референдумів були використані для легітимізації 

протиправних дій. Висловлено думку щодо загроз для державності 

України у разі винесення на рефендум питання врегулювання ситуації на 

Донбасі. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/29976330.html 

http://www.golos.com.ua/article/317698
https://tyzhden.ua/Columns/50/230468
https://www.radiosvoboda.org/a/29976330.html


35. Мартинов А. ”Гамбурзький рахунок” для Кремля / Андрій 

Мартинов // Демократ. Україна. – 2019. – 31 трав. (№ 22). — С. 4. Йдеться 

про те, що 25 травня 2019 року у німецькому Гамбурзі Міжнародний 

трибунал ООН із морського права прийняв рішення за позовом України та 

зажадав від Росії звільнити українських військових моряків, захоплених   

25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки в українських 

територіальних водах. 

36. Мигирич С. ”АТО – ”Ангели тебе оберігають” / Сергій 

Мигирич // Шлях перемоги. – 2019. – 5 черв. (№ 23). — С. 7. Висвітлено 

творчий візит Дніпровського музично-драматичного театру ім. Тараса 

Шевченка до Канади, де була продемонстрована вистава-концерт ”АТО – 

”Ангели тебе оберігають”. Ця вистава про будні українських воїнів на 

Донбасі, про війну з Росією: від часів козацької доби до подій Революції 

Гідності. 

37. Міхненко А. Крила української армії / Антон Міхненко ; 

бесіду вів Віктор Дудар // Експрес. — 2019. — 6 - 13 черв. (№ 23). — С. 4. 

Подано матеріали бесіди з заступником директора Центру дослідження 

армії, конверсії та роззброєння Антоном Міхненком про те, який вигляд 

має армійська авіація України порівняно зі збройними силами інших 

держав, та в якому стані наша авіація сьогодні. 

38. Платонов С. Открылись центры для Крыма и Донбасса / 

Станислав Платонов // Сегодня. — 2019. — 4 июня (№ 100). — С. 3. 

Йдеться про відкриття по всій Україні освітніх центрів ”Крим—Україна” 

і ”Донбас—Україна”. Через них жителі тимчасово окупованих територій 

зможуть вступити в українські ВНЗ за спрощеною процедурою – без ЗНО, 

українського паспорта та атестата. 

39. Працюватимемо, щоб переконати ПАРЄ ”не стріляти собі в 

ногу” // Голос України. — 2019. — 5 черв. (№ 104). — С. 5. Наведено 

коментар глави української делегації в Парламантській асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ), народного депутата України Володимира Ар’єва з 



приводу ухваленої Регламентним комітетом ПАРЄ резолюції, яка може 

змінити правила запровадження санкцій стосовно делегацій, зокрема 

російської. Політик зазначив, що ”це поганий варіант, який ускладнює 

санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали 

росіяни”. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в 

інтерв’ю Українському радіо нагадав, що Рада Європи має забезпечувати, 

насамперед, права людини і дотримання основних положень, які 

стосуються функціонування демократії в Європі. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317893 

40. Прокопенко М. Під катком репресій / Марія Прокопенко // 

День. — 2019. — 31 трав. – 1 черв. (№ 94/95). — С. 2. Подано інформацію, 

що до Києва приїхали адвокати та родичі заарештованих 24 осіб у Криму 

в березні 2019 року, яким у Росії  висувають звинувачення за статтею 

205.5 Кримінального кодексу РФ — організація діяльності терористичної 

організації або участь у діяльності такої організації (йдеться про 

ісламську партію ”Хізб ут-Тахрір»). Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/pid-katkom-represiy 

41. Пушкарук Н. Небезпечні поступки Європи / Наталія 

Пушкарук // День. — 2019. — 5 черв. (№ 97). — С. 3. Наведено коментарі 

народних депутатів України Ганни Гопко та Сергія Соболєва щодо того, 

що 3 червня цього року члени регламентного комітету Парламентської 

асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання в Парижі схвалили проект 

доповіді та резолюції ”Удосконалення процесу ухвалення рішень 

Парламентської асамблеї щодо повноважень і голосування”. Зазначено, 

що цей документ змінює правила ПАРЄ і може ускладнити накладання 

санкцій на Росію. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-

planety/nebezpechni-postupky-yevropy 

42. Пушкарук Н. Україна проти Росії / Наталя Пушкарук // День. 

— 2019. — 4 черв. (№ 96). — С. 3. Подано інформацію, що 3 червня цього 

року, в Міжнародному суді ООН у Гаазі продовжилися слухання щодо 

http://www.golos.com.ua/article/317893
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/pid-katkom-represiy
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/nebezpechni-postupky-yevropy
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/nebezpechni-postupky-yevropy


порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з 

фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації. Зазначено, що відповідний позов Україна подала в 

Міжнародний суд 16 січня 2017 року. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/ukrayina-proty-rosiyi 

43. Сова О. Зрадою назвати мало / Оксана Сова // Україна 

молода. — 2019. — 7 - 8 черв. (№ 63). — С. 2. Йдеться про заяву голови 

української делегації на переговорах у Мінську Леоніда Кучми про 

необхідність прописати в нових домовленостях про ”режим тиші” в зоні 

збройного конфлікту норму ”не стріляти у відповідь” та ініціювання 

зняття економічної блокади з Донбасу. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ 

Мартін Сайдік заявив журналістам, що ”Мінська” група обговорить цю 

ініціативу на своєму наступному засіданні. 

44. Староконь С. Військовим платитимуть мотиваційну 

премію / Софія Староконь // Газета по-українськи. — 2019. — 4 черв.     

(№ 42). — С. 5. Йдеться про те, що військовим платитимуть додаткову 

премію у три тисячі гривень перед виїздом у зону операції Об’єднаних сил 

на Донбасі. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_vijskovim-

platitimut-motivacijnu-premiyu/906733 

45. Трапезнікова Д. Жодної амністії! / Дар’я Трапезнікова // 

День. — 2019. — 5 черв. (№ 97). — С. 10. Йдеться про акцію під 

Верховною Радою України на підтримку законопроекту № 9438, який дає 

можливість внести до Кримінального та Кримінально-процесуального 

кодексів України такі категорії, як ”воєнні злочини”, ”злочини проти 

людяності”, ”злочини агресії” та ”злочин геноциду”. Завдяки цьому 

національні судді, прокурори та розслідувачі, не чекаючи вердиктів 

міжнародного кримінального суду, зможуть правильно класифікувати 

смерті на Майдані, в Криму та на Донбасі, те, що відбувалося з 

полоненими та переслідуваними за політичними мотивами. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zhodnoyi-amnistiyi 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/ukrayina-proty-rosiyi
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_vijskovim-platitimut-motivacijnu-premiyu/906733
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46. Трапезнікова Д. Кредит на відновлення / Дар’я Трапезнікова 

// День. — 2019. — 6 черв. (№ 98). — С. 11. Висвітлено інформацію, що за 

останні п’ять років Європейський Союз (ЄС) мобілізував понад                 

12 мільярдів євро позик та 1 мільярд євро грантів для стабілізації 

української економіки, реалізації реформ та підвищення рівня життя 

населення. Окрема стаття — подолання наслідків конфлікту на Сході 

України. Зазначено, що профінансовані ЄС гуманітарні проекти 

працюють і на прифронтовій території та лінії розмежування, й у тих 

громадах, які прийняли багато внутрішньо переміщених осіб. Ідеться й 

про забезпечення їжею та водою, й про ремонт житла та 

інфраструктури, й про розмінування та заходи безпеки, зокрема навчання 

та медичну допомогу. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kredyt-

na-vidnovlennya 

47. Умеров І. Людина, в якої двічі вкрали Крим / Ільмі Умеров ; 

бесіду вела тетяна Пасова // Голос України. — 2019. — 1 черв. (№ 102). — 

С. 4. Подано матеріали бесіди з активістом кримськотатарського 

національного руху Ільмі Умеровим, якого російський суд в окупованому 

Криму незаконно засудив до двох років колонії-поселення за висловлювання 

в інтерв’ю телеканалу ATR. Зазначено, що завдяки зусиллям української 

влади та втручанню міжнародної спільноти він та інший політв’язень 

Ахтем Чийгоз були звільнені і виїхали до України. Ільмі Умеров розповів 

про свій життєвий шлях та висловив думку щодо основних помилок 

української влади в період з 1991 по 2014 рік відносно кримських татар, 

що в результаті призвело до втрати Криму. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317766 

48. Факт виборів не вплине на продовження реформ у країні / 

Прес-служба апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. — 

31 трав. (№ 101). — С. 3. Надано інформацію про зустріч Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Андрія Парубія з командувачем цивільних 

операцій Європейської служби зовнішньої діяльності Вінченцо Копполі, під 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kredyt-na-vidnovlennya
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kredyt-na-vidnovlennya
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час якої обговорено напрями подальшої співпраці у сфері реформування 

безпекового сектора України. Андрій Парубій подякував за підтримку 

України та проінформував про законотворчу роботу парламенту у сфері 

безпеки та оборони. Глава парламенту висловив переконання, що реформи 

будуть продовжені і всі ”напрацювання будуть поетапно реалізовуватись 

і втілюватимуться у конкретні рішення”. В свою чергу Вінченцо Коппола 

підкреслив, що позиція ЄС по відношенню до України залишається 

незмінною і ЄС продовжить надавати підтримку. Він також наголосив 

на важливості подальшої роботи над законопроектом щодо 

парламентського контролю в секторі безпеки – ”важливої частини, яка 

стосується стратегічного рівня взаємодії, зокрема в комплексній 

підтримці всієї правоохоронної системи – поліції, прокуратури, суддів, 

пенітенціарної системи тощо”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317710 

49. Шевчук Ю. Людей різних поглядів та конфесій об’єднує 

молитва / Юліана Шевчук // Голос України. — 2019. — 31 трав. (№ 101). 

— С. 1, 3. Йдеться про участь Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Андрія Парубія у восьмому Національному молитовному сніданку 

в ”Українському домі”, присвяченому Року сім’ї. Зазначено, що традиція 

Молитовних сніданків поширена у США та країнах Європейського Союзу 

(ЄС), де у них беруть участь президенти, керівники урядів та 

парламентів, політична та творча еліта. В Україні проведення 

Молитовних сніданків було започатковано в 2009 році. Ініціатором 

нинішнього зібрання стало міжфракційне депутатське об’єднання ”За 

духовність, моральність та здоров’я України”, а ведучими були народні 

депутати України Павло Унгурян та Оксана Білозір. Андрій Парубій 

наголосив, що ”ідея Молитовного сніданку та проведення спільної 

молитви за єдність є дуже потужним символом для всіх українців”, 

особливо в час російської агресії, через яку дуже багато українських родин 

втратили своїх чоловіків, дітей чи батьків. Глава парламенту також 

http://www.golos.com.ua/article/317710


відзначив, що парламент розглядатиме законопроект про військових 

капеланів, які ”є прикладом служіння Україні та Богові”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317704 
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