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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань  

1. Безсусідня Ю. В. Криміналізація екстремізму в Україні з 

метою захисту національної безпеки України / Ю. В. Безсусідня // Вісн. 

Нац. техн. ун-ту України ”КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. — Київ, 

2018. — № 2 (38). — С. 101-105 . — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп16898-2(38). Висвітлено проблему визначення доцільності криміналізації 

екстремізму в Україні. В кримінальних кодексах низки зарубіжних країн 

передбачена кримінальна відповідальність за екстремізм в різних формах: 

створення ектремістського формування; фінансування діяльності 

екстремістського формування; розповсюдження матеріалів, які містять 

ідеї релігійного екстремізму, сепаратизму і фундаменталізму; створення, 

керівництво, участь в релігійних екстремістських, сепаратистських, 

фундаменталістських або інших заборонених організаціях тощо. З огляду 

на сучасні випадки проявів крайнього екстремізму, автор вважає 

доцільним введення в Україні кримінальної відповідальності за створення 

та фінансування діяльності екстремістських організацій (угруповань). 

Текст: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/152929 

2. Бусол О. Ю. Стан запобігання корупції та протидії 

корупційній злочинності в контексті національної безпеки України / 

О. Ю. Бусол // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : 

Юрид. науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 2. — С. 101-109. На основі даних 

офіційної статистики проаналізовано стан протидії корупційній 

злочинності за 2019 рік в контексті національної безпеки України.     

Текст: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/19.pdf 
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3. Галущенко А. Кибербезопасность или фейк : прежде чем 

засовывать государство в смартфон, стоит крепко озаботиться 

защитой того, что засовывают / Александр Галущенко // Корреспондент. 

–  2019. –  № 12 (28 июня). — С. 10. Йдеться про ситуацію з 

кібербезпекою в Україні. Відомий український спеціаліст із захисту 

інформації розповідає про Комплексні системи захисту інформації на 

державному рівні та реально оцінює існуючу ситуацію в цій сфері. Текст: 

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4112397/ 

4. Гнатко М. М. Інформаційна національна безпека держави і 

роль у ній політичних міфів / М. М. Гнатко // Держава і право. Серія : 

Політ. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України. — Київ, 2018. — Вип. 82. — С. 117-131. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці : Бп14476-82(політ.науки). Проаналізовано явище 

інформаційної національної безпеки держави в контексті вияву в ній ролі 

політичних міфів, зокрема впливу останніх на стан соціальної психіки, 

насамперед її політичного сегмента, на психосоціальні механізми 

оперування масовою суспільною свідомістю змістами, що циркулюють в 

інформаційному просторі держави. Також вона включає аналіз такого 

впливу конкретних політичних міфів як у позитивному, так і в 

негативному сенсі на інформаційну національну безпеку держави, 

передовсім, на прикладі сучасної Української держави, включаючи аналіз 

спрямованості, значущості і вагомості цього впливу у відповідних 

наслідках.  Текст: http://idpnan.org.ua/files/2019/derjava-i-pravo.-politichni-

nauki.-vipusk-82-_2018_.pdf 

5. Доронін, І. М. ”Демілітаризація” спецслужб України та 

правові проблеми організації влади / І. М. Доронін // Право і сусп-во. – 

2019. – № 2. — С. 119-125. Розглянуто проблему ”демілітаризації” 

спецслужб України в контексті реформ. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/22.pdf 
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6. Окіпнюк В. Т. Війська органів державної безпеки в Україні 

в період тоталітарного режиму: історико-правовий аспект / В. Т. 

Окіпнюк // Часопис Київ. ун-ту права.  –  2019. – № 1. — С. 55-60. 

Здійснено історико-правовий аналіз розвитку юридичного статусу 

військових формувань, які були підпорядковані органам державної безпеки 

УРСР у період тоталітарного режиму. Визначено етапи еволюції їх 

юридичного статусу. Охарактеризовано юридичні акти, які регулювали 

взаємодію військ і територіальних органів державної безпеки. Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/CHAS19_1.pdf 

7. Самсін Р. І. Щодо видів витрат на національну оборону / Р. 

І. Самсін // Право і сусп-во. – 2019. – № 2. — С. 167-174. Розглянуто 

розподіл бюджетних коштів на оборону держави. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_1/30.pdf 

8. Турчак А. В. Основні засади державної політики 

забезпечення інформаційної безпеки в Україні / А. В. Турчак // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. — С. 123-127. З’ясовано 

основні засади державної політики забезпечення інформаційної безпеки в 

Україні. Визначено, що інформаційну безпеку підтримують, проводячи 

виважену та збалансовану державну політику в інформаційній галузі. 

Доведено, що нині інформаційна безпека в контексті глобалізаційних 

процесів та міжнародної інтеграції стає особливо важливою. Держави, 

що мають потужний потенціал в інформаційному середовищі, можуть 

впливати на держави, в яких інформаційний простір та кіберпростір є 

незахищеними. Текст: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6709&i=21 

9. Харитонов С. О. Бланкетні диспозиції військових злочинів: 

проблеми кваліфікації / С. О. Харитонов // Вісн. Нац. акад. прав. наук 

України : зб. наук. пр. — Харків, 2018. — Т. 25, № 3. — С. 160-169. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп13847-25/3. Проаналізовано механізм та 

проблеми кваліфікації військових злочинів, що стосуються бланкетної 
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диспозиції. Досліджено праці науковців з відповідної тематики, 

проаналізовано норми Кримінального Кодексу України. Розкрито зміст та 

ознаки бланкетних кримінально-правових норм, наведено їх класифікацію. 

Розкрито природу бланкетних диспозицій кримінально-правових норм у 

юридичній доктрині. Виявлено, що недотримання послідовності при 

кваліфікації військових злочинів може призвести до порушення принципу 

законності відповідними правоохоронними органами. Зроблено висновок, 

що основною проблемою при кваліфікації військових злочинів є порядок 

несення військової служби, який регулюється великою кількістю 

нормативно-правових актів. Запропоновано алгоритм, що повинен 

урегулювати суперечності та забезпечити правильну кваліфікацію 

військових злочинів. 

10. Чаплінська О. В. Сучасна стратегія запобігання тероризму 

в Україні / О. В. Чаплінська, Н. В. Сметаніна // Право і сусп-во. – 2019. – 

№ 2, ч. 2. — С. 193-199. Розглянуто основні заходи щодо запобігання 

тероризму з урахуванням досвіду провідних іноемних держав та 

організацій. 

11. Ядуха С. Й. Національна безпека України. Її основні 

аспекти, принципи та загрози / С. Й. Ядуха, О. М. Лисак // Вісн. 

Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2018. – Т. 1, № 5. — С. 131-136. 

Проаналізовано основні аспекти та принципи національної безпеки 

України, розкрито основні поняття та визначено основні загрози, що 

постали перед українською державою за сучасних міжнародних умов. 

Статті з періодичних видань  

12. Бережнюк О. Півострів липкого страху / Олена Бережнюк // 

День. — 2019. — 2 - 3 серп. (№ 137/138). — С. 5. У контексті проведення 

Російською Федерацією (РФ) агресивної політики по відношенню до 

громадян, які проживають в Криму, анексованому РФ, зазначено, що 

українські правозахисники надали РФ 19 рекомендацій щодо дотримання 



громадянських прав в окупованому Криму. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pivostriv-lypkogo-strahu 

13. Боротьба проти окупанта має об’єднувати всі 

парламентські сили // Голос України. — 2019. — 8 серп. (№ 149). — С. 2. 

Подано допис на своїй сторінці у Фейсбуці Першого заступника Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Ірини Геращенко. Політик висловила 

сподівання, що Президент України як Верховний Головнокомандувач 

регулярно отримує достовірну інформацію про ситуацію на фронті та 

зазначила, що оголошене перемир’я ”не тривало жодного дня не з вини 

України”. Ірина Геращенко наголосила, що боротьба за перемогу над 

агресором потребує величезної консолідації суспільства та єдності, і це 

саме та ”тема, яка має об’єднувати всі політичні сили”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320270 

14. Британця, який підтримав нас у протистоянні російській 

агресії, нагородили Почесною Грамотою Верховної Ради / Інформ. упр. 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. — 1 серп.          

(№ 144). — С. 3. Йдеться про нагородження голови Групи дружби з 

Україною в Британському парламенті Джона Віттінгдейла Почесною 

Грамотою Верховної Ради України (ВР України) за заслуги перед 

українським народом. Нагороду, ініційовану співголовами Групи дружби з 

Великою Британією Світланою Заліщук та Олексієм Рябчиним, було 

вручено під час візиту Джона Віттінгдейла до Києва, де він перебував як 

міжнародний спостерігач на дочасних виборах до ВР України. Зазначено, 

що завдяки британському парламентарію питання підтримки України, 

війни на Донбасі, збільшення обсягів британської технічної та військової 

допомоги, продовження санкцій проти Росії завжди піднімалися на 

найвищих рівнях та порушувалися першими посадовими особами Великої 

Британії. Текст: http://www.golos.com.ua/article/320028 

15. Вітер О. Москва не демонструє наміру звільнити 

військовополонених моряків / Ольга Вітер // Голос України. — 2019. — 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pivostriv-lypkogo-strahu
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3 серп. (№ 146). — С. 4. Наведено коментарі російського адвоката 

Миколи Полозова та спеціального представника Держдепартаменту 

США з питань України Курта Волкера щодо проблеми звільнення 

українських моряків. Зокрема, Курт Волкер відзначив, що Російська 

Федерація (РФ), незважаючи на рішення міжнародного суду, незаконно 

продовжує утримувати наших моряків, захоплених нею в міжнародних 

водах. ”Їх судять у російському цивільному кримінальному суді, що 

абсолютно неприйнятно”, – наголосив дипломат. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320152 

16. Вітер О. Трагічне завершення ”безстрокового” перемир’я / 

Ольга Вітер // Голос України. — 2019. — 8 серп. (№ 149). — С. 1-2. 

Йдеться про порушення бойовиками 6 серпня 2019 року умов 

”безстрокового” перемир’я, оголошеного 21 липня в результаті 

переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи в Мінську. 

Внаслідок пострілу з ворожого гранатомета загинули четверо 

військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти. Як зазначив на 

брифінгу 7 серпня начальник Генерального штабу Збройних сил України 

(ЗСУ) Руслан Хомчак, ”з початку оголошеного перемир’я в зоні проведення 

ООС загинули шість українських військовослужбовців, включаючи 

чотирьох, які загинули вчора, і поранено було дев’ять 

військовослужбовців”. В зв’язку з ситуацією, що склалася, Президент 

України Володимир Зеленський провів нараду з представниками силових 

відомств, а також зателефонував президенту Російської Федерації (РФ) 

Володимиру Путіну та закликав його ”вплинути на ту сторону, щоб вони 

припинили вбивства наших людей”. Глава Української держави також 

повідомив, що має намір звернутися до президента Франції Еммануеля 

Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо проведення 

зустрічі у нормандському форматі. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320268 
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17. Владимир Зеленский: ”Хочу, чтобы мы по-человечески 

относились друг у другу и понимали, что это очень важно” // Факты и 

коммент. — 2019. — 8 – 14 авг. (№ 30). — С. 2. Повідомлено про дзвінок 

Президента України Володимира Зеленського президенту Росії 

Володимиру Путіну у зв’язку зі вбивством на Донбасі чотирьох 

українських бійців під час перемир’я. Наголошено, що протягом 

телефонної розмови Володимир Зеленський ініціював зустріч у 

Нормандському форматі. 

18. Герасименко П. Українізація Донбасу чи ”донбасизація” 

України? / Петро Герасименко // Шлях перемоги. — 2019. — 7 серп.       

(№ 32). — С. 1. Йдеться про проблему реінтеграції окупованих територій 

Донбасу. Окреслено чинники, які призвели до поширення сепаратистьких 

настроїв в регіоні та його окупації Росією: формування місцевої влади 

виключно з жителів Донбасу та представників Партії регіонів; вплив 

російської пропаганди та виховання зневаги до всього українського; 

втрата контролю з боку української влади над ситуацією в регіоні. 

Акцентовано увагу на діях Російської Федерації (РФ) як агресора та 

ініціатора війни, яка активно поширює на окупованих територіях ідеї 

”руского міра” та маніпулює свідомістю місцевих мешканців з метою 

повернення Донбасу до складу України на своїх умовах для дестабілізації 

ситуації в усій країні. Зокрема, ватажки самопроголошених республік 

заявили про умови, на яких згодні створити ”конфедерацію з Україною”, а 

саме, українська влада повинна ”визнати право Донбасу на російську мову, 

на свою економіку, політику, армію, силові структури”. Проаналізовано 

політику команди новообраного Президента України Володимира 

Зеленського щодо врегулювання ситуації на Сході України. Наголошено, 

що реінтеграція Донбасу можлива лише на умовах України, від чого 

великою мірою залежить і майбутнє Української держави загалом. Текст: 

http://ukrnationalism.com/publications/3778-ukrainizatsiia-donbasu-chy-

donbasyzatsiia-ukrainy.html 

http://ukrnationalism.com/publications/3778-ukrainizatsiia-donbasu-chy-donbasyzatsiia-ukrainy.html
http://ukrnationalism.com/publications/3778-ukrainizatsiia-donbasu-chy-donbasyzatsiia-ukrainy.html


19. Гришко Р. Призначили нового командувача операції 

Об’єднаних сил / Руслан Гришко // Газета по-українськи. — 2019. —         

9 серп. (№ 61). — С. 4. Йдеться про призначення керівником операції 

Об’єднаних сил на Донбасі генерала-лейтенанта Володимира Кравченка. 

Зазначено, що попередній командир Олександр Сирський очолив Сухопутні 

війська Збройних сил України. За словами війського експерта Юрія 

Бутусова, усі ці кадрові призначення не мають політики — Сирський був 

призначений в ООС при Петрові Порошенку й просувався колишнім 

начальником штабу Віктором Муженком, швидше, це спроба підвищити 

якість управління й логіку в нинішньому форматі до моменту призначення 

нового міністра оборони. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-

newspaper/_priznachili-novogo-komanduvacha-operaciyi-obyednanih-

sil/920475 

20. Грищенко О. Всё! Дороги ведут в Рим / Ольга Грищенко // 

Юрид. практика. — 2019. — 23 июля (№ 29/30). — С. 15. За словами 

автора статті, ратифікація Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду дасть можливість залучити до відповідальності осіб, 

винних у злочинах, скоєних під час Євромайдану, анексії Криму і в зоні 

проведення АТО і ООС. Указано, що 30 червня 2019 року набула чинності 

частина 6 статті 124 Основного Закону, згідно з якою Україна може 

визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) на умовах, 

передбачених Римським статутом. Зазначено, що Міжнародний 

кримінальний суд уповноважений здійснювати юрисдикцію щодо осіб, 

відповідальних за військові злочини і злочини проти людства. Текст: 

https://pravo.ua/articles/vsjo-dorogi-vedut-v-rim/ 

21. Заява Комітету у закордонних справах у зв’язку з 

припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої 

дальності / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос України. 

— 2019. — 7 серп. (№ 148). — С. 3. Подано заяву Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) у закордонних справах, в якій засуджено дії 
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Російської Федерації (РФ), що призвели до повного припинення дії 

Договору між США та СРСР про ліквідацію їх ракет середньої і малої 

дальності від 8 грудня 1987 року. Наголошено, що це є черговим проявом 

”ревізіоністської політики” РФ, ”спрямованої на руйнування 

міжнародного правопорядку та досягнення її неоімперських 

зовнішньополітичних цілей”. Зазначено, що ”збройна агресія РФ проти 

України завдала значного удару глобальному режиму нерозповсюдження, 

дискредитувавши значною мірою міжнародні гарантії як спосіб 

запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її 

доставки”.  Акцентовано увагу на необхідності солідарних зусиль і дій для 

запобігання ядерній загрозі, збереження миру, міжнародного права і 

порядку. Текст: http://www.golos.com.ua/article/320193 

22. Здоровило Т. Перемогти, здолавши біль / Тарас Здоровило // 

Україна молода. — 2019. — 31 лип. (№ 84). — С. 2. Йдеться про 

заключний відбір, який пройшли ветерани новітньої війни для участі в 

Іграх нескорених-2020. Цьогоріч у тестуванні взяли участь 166 учасників 

бойових дій, які бажають провести соціальну та психологічну 

реабілітацію засобами фізичної культури і спорту. Зазначено, що Ігри 

нескорених (англ. Invictus Games) — це міжнародні спортивні змагання в 

паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі. 

23. Зятьєв С. Вище України – небо, але й воно українське / 

Сергій Зятьєв // Демократ. Україна. — 2019. — 2 серп. (№ 31). — С. 3. У 

контексті російської агресії акцентовано увагу, що Повітряні сили 

України є могутнім стримувальним фактором проти повномасштабного 

російського вторгнення на територію України. Зазначено, що 5 серпня – 

день Повітряних сил Збройних сил Украни. Текст: 

https://dua.com.ua/index.php/army/item/5418-vishche-ukrajini-nebo-ale-j-vono-

ukrajinske 

24. Зятьєв С. Мінне поле Донбасу / Сергій Зятьєв // Демократ. 

Україна. — 2019. — 5 лип. (№ 27). — С. 9. Йдеться про розмінування 
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територій на Сході України в зоні проведення операції Об’єднаних сил 

(ООС). Зазначено, що відступаючи влітку 2014-го, російські найманці 

нашпигували територію десятками тисяч мін та фугасів. Чимало з них 

вони замаскували під дитячі іграшки, цим самим перетворивши дітей на 

потенційних жертв.  Текст: 

https://dua.com.ua/index.php/all/problema/item/5336-minne-pole-donbasu 

25. Зятьєв С. Українська армія: від занепаду до воскресіння / 

Сергій Зятьєв // Демократ. Україна. — 2019. — 5 лип. (№ 27). — С. 8. У 

контексті російської агресії зазначено, що боєздатність Збройних Сил 

України за останні п’ять років суттєво покращилася: цей факт визнають 

не лише вітчизняні експерти, а й представники НАТО. Текст: 

https://dua.com.ua/index.php/army/item/5335-ukrajinska-armiya-vid-zanepadu-

do-voskresinnya 

26. Казарін П. За ”червоними лініями” / Павло Казарін // Шлях 

перемоги. — 2019. — 7 серп. (№ 32). — С. 4. Йдеться про спроби 

Російської Федерації (РФ) повернути окуповані території Донбасу до 

складу України на своїх умовах, а саме – формально підпорядковуючись 

українській владі, регіон буде перебувати під фактичним контролем РФ. 

Наголошено, що збереження суверенітету та незалежності держави 

повинні бути пріоритетами політики української влади. 

27. Кованда А. ”Маємо довести, що ми кращі партнери для 

Туреччини за росіян” / Ангеліна Кованда // Газета по-українськи. — 2019. 

— 9 серп. (№ 61). — С. 9. Йдеться про робочий візит Президента України 

Володимира Зеленського в Туреччину, під яас якого він зустрівся з главою 

країни Реджепом Таїпом Ердоганом та вселенським патріархом 

Варфоломієм. Зазначено, що в Анкарі Президент побував на відкритті 

центру кримськотатарської діаспори, де заявив, що незабаром Україна 

спростить отримання дозволу на відвідування окупованого Криму для 

кримських татар, які є громадянами Туреччини. Також Зеленський 

закликав спільними зусиллями тиснути на Росію, щоб змусити її 
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стабілізувати ситуацію в Чорноморському регіоні. Розповів Ердогану про 

порушення прав людини в Криму. Також ініціював хвилину мовчання у 

пам’ять про чотирьох українських військових, які загинули на Донбасі        

6 серпня. Текст: https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_mayemo-

dovesti-scho-mi-kraschi-partneri-dlya-turechchini-za-rosiyan/920495 

28. Кущ П. ”Захисників” прохання не турбувати / Павло Кущ // 

Уряд. кур’єр. — 2019. — 7 серп. (№ 149). — С. 1, 3. Йдеться про ситуацію 

на непідконтрольній Україні території Донбасу, зокрема, про зміну 

настроїв і ставлення людей до так званих ”захисників Донбасу” – 

російських військових та бойовиків. Зазначено, що на окупованих 

територіях звичними явищами стали побиття та затримання цивільних 

людей просто на вулиці, захоплення квартир, автомобілів та іншого 

майна, неадекватна поведінка окупантів у громадському транспорті, 

магазинах, місцях масового відпочинку. Останнім часом місцеві жителі 

відмовляються здавати в оренду житло військовим та їхнім родинам в 

зв’язку з неадекватною поведінкою, а російська пропаганда все частіше 

жаліється на непрязнь та ”невдячність” жителів Донбасу. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zahisnikiv-prohannya-ne-turbuvati/ 

29. Левицька І. Росіяни вбили чотирьох морпіхів під 

Павлополем / Ірина Левицька // Газета по-українськи. — 2019. — 9 серп. 

(№ 61). — С. 1, 4. Йдеться про те четверо морських піхотинців 36-ої 

окремої бригади загинули 6 серпня під Павлополем Волноваського району 

на Донеччині. Російсько-окупаційні війська обстріляли їх із заборонених 

мінометів калібру 120 мм, коли ті проводили інженерне обладнання 

позицій. За словами Президента України Володимира Зеленського, ”Хлібне 

перемир’я” тривало 17 днів, а цей інцидент спрямований на підрив не 

тільки перемир’я, а й переговорного процесу в цілому, оскільки світ 

побачив, хто саме миру не хоче. Він закликав президента Франції 

Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Анґелу Меркель і президента 

Росії Володимира Путіна зустрітися для поновлення перемовин у 
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Нормандському форматі, а вранці 7 серпня на термінову нараду зібрав 

військове керівництво України – начальника Генштабу Руслана Хомчака, 

представників ключових підрозділів Збройних сил, секретаря Ради 

нацбезпеки й оборони Олександра Данилюка. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_rosiyani-vbili-chotiroh-morpihiv-

pid-pavlopolem/920477 

30. Лосєв І. Провали і підозри / Ігор Лосєв // Шлях перемоги. — 

2019. — 31 лип. (№ 31). — С. 5. Йдеться про зовнішньополітичну 

стратегію Президента України Володимира Зеленського. Розглянуто 

ситуацію навколо повернення російської делегації до Парламентської 

асамблеї Ради європи (ПАРЄ) та проблему звільнення з російського полону 

українських моряків. Наголошено на загрозі реваншу проросійських сил в 

Україні після президентських виборів. Текст: 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/provaly-i-pidozry 

31. Михлик З. Винен, бо … патріот України / Зенон Михлик // 

Сіл. вісті. — 2019. — 6 серп. (№ 62). — С. 2. Йдеться про рішення 

італійського суду у місті Павія щодо ув’язнення строком на 24 роки 

українського нацгвардійця Віталія Марківа. Зазначено, що його 

звинувачують у вбивстві італійського журналіста в зоні бойових дій на 

Сході України. 

32. Мороз І. А. Міжнародно-правові аспекти доступу 

цивільного населення до життєво необхідних послуг в умовах 

збройного конфлікту / І. А. Мороз // Унів. наук. зап. :  часопис / 

Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2018. – № 2 (66). – С. 180-

190. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15791-2(66). Досліджено 

нормативне регулювання питання доступу цивільного населення до послуг, 

які є необхідними для їхнього виживання в умовах збройного конфлікту. 

Здійснено спробу визначити, які саме послуги є життєво необхідними для 

цивільного населення та з яких елементів вони складаються. 

Проаналізовано підходи міжнародного гуманітарного права щодо 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_rosiyani-vbili-chotiroh-morpihiv-pid-pavlopolem/920477
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_rosiyani-vbili-chotiroh-morpihiv-pid-pavlopolem/920477
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/provaly-i-pidozry


можливості відступу сторонами в конфлікті від своїх зобов’язань щодо 

тих об’єктів цивільної інфраструктури, які залучені до надання таких 

послуг. Текст: http://www.univer.km.ua/visnyk/1771.pdf 

33. Писана Н. Київ та Анкара істотно активізують співпрацю / 

Наталя Писана // Уряд. кур’єр. — 2019. — 9 серп. (№ 151). — С. 2. Надано 

інформацію про офіційний візит Президента України Володимира 

Зеленського до Турецької Республіки. Під час переговорів президент 

Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган наголосив на підтримці 

територіальної цілісності України та невизнанні анексії Криму, а також 

глави держав обговорили питання війни на Донбасі та захисту прав 

кримських татар у Криму. Під час прес-конференції Володимир 

Зеленський висловив впевненість, що ”ми разом обов’язково знайдемо 

шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і 

стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і 

звільнить політичних в’язнів Кремля”. У межах візиту Президент України 

зустрівся із представниками української та кримськотатарської громад 

Туреччини і взяв участь у відкритті нової будівлі офісу 

кримськотатарської діаспори. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kiyiv-

ta-ankara-istotno-aktivizuyut-spivpracyu/ 

34. Староконь С. Суд зупинив найуспішнішу військову 

реформу / Софія Староконь // Газета по-українськи. — 2019. — 2 серп.   

(№ 59). — С. 1, 9. Йдеться про те, що Окружний адміністративний суд 

Києва 16 липня визнав недійсним наказ Міністерства оборони про перехід 

військових частин на нову систему харчування. Позов подав підприємець, 

який раніше постачав продукти в армію. Ім’я чоловіка засекретили. 

Причиною назвали нібито непогоджений із Державною регуляторною 

службою висновок Міноборони. Зазначено, що 2016-року почали 

запроваджувати нову систему харчування. Зразками для неї стали війська 

НАТО. Там військові самі закуповують їжу за каталогами і готують її. 

Перелік позицій розширили із 30 до 400 – додали фрукти, овочі й молочні 

http://www.univer.km.ua/visnyk/1771.pdf
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kiyiv-ta-ankara-istotno-aktivizuyut-spivpracyu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kiyiv-ta-ankara-istotno-aktivizuyut-spivpracyu/


продукти. Запровадили ”шведський стіл”, який дає можливість вибирати 

страви. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_sud-zupiniv-

najuspishnishu-vijskovu-reformu/919263 

35. Телешун С. Доктор політичних наук Сергій Телешун: 

”Якщо у нас немає ядерної зброї й багато природних ресурсів, то варто 

стати успішними і конкурентними” / Сергій Телешун ; підготувала 

Марина Сингаївська // Уряд. кур’єр. — 2019. — 6 серп. (№ 148). — С. 1, 3. 

Подано матеріали бесіди з директором Інституту державної служби та 

місцевого самоврядування Національної академії державного управління 

(НАДУ) при Президентові України, доктором політичних наук Сергієм 

Телешуном про деякі підсумки парламентської виборчої кампанії 2019 року 

та про загрози і виклики, які постали останнім часом перед Україною. 

Висловлено думку, що основним принципом у діяльності влади повинен 

стати принцип народного, національного, державного і міждержавного 

суверенітету. Зазначено, що без реформування системи публічного 

управління на усіх рівнях держави, корекції окремих положень і елементів 

адміністративної, судової, енергетичної і медичної реформ неможливе 

вирішення низки суспільно важливих проблем (подолання економічної і 

соціальної стагнації, міграція, захист і реалізація прав і свобод громадян, 

боротьба з корупцією, повернення тимчасово окупованих територій 

тощо). Акцентовано увагу на питанні реінтеграції Донбасу та на 

перспективах відновлення Мінського і Нормандського процесів. 

Наголошено, що для вирішення проблеми мирного врегулювання на Донбасі 

необхідний комплекс заходів політичного, зовнішньополітичного, 

військового, економічного, інформаційного характеру. Зазначено, що 

головним для України на сьогодні є визначення стратегії захисту 

національних інтересів та відпрацювання нової схеми взаємодії як із 

західними партнерами й США, так і з опонентами в особі Росії. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-politichnih-nauk-sergij-teleshun-

yaksho-u-n/ 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_sud-zupiniv-najuspishnishu-vijskovu-reformu/919263
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_sud-zupiniv-najuspishnishu-vijskovu-reformu/919263
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-politichnih-nauk-sergij-teleshun-yaksho-u-n/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-politichnih-nauk-sergij-teleshun-yaksho-u-n/


36. У КСУ оскаржили закони про ”особливий статус” Донбасу 

// Юрид. вісн. України. — 2019. — 26 лип. – 1 серп. (№ 30). — С. 2. 

Зазначено, що депутати Верховної Ради внесли до Конституційного Суду 

України (КСУ) подання щодо неконституційності законів про особливий 

порядок місцевого самоврядування ОРДЛО та амністію бойовиків. Як 

повідомляє прес-служба ”Самопомочі”, про це заявила заступник голови 

Верховної Ради Оксана Сироїд. Указано, що депутатська фракція 

”Об’єднання ”Самопоміч” зібрала 53 замість 45 потрібних підписів 

народних депутатів. 

37. Шкляр В. Василь Шкляр: Я проти того, щоб Україну 

приєднували до Донбасу / Василь Шкляр // За вільну Україну плюс. — 

2019. — 1 серп. (№ 28). — С. 3. Подано матеріали бесіди з українським 

письменником Василем Шкляром про його літературну творчість та про 

політичну ситуацію в Україні. Зокрема, письменник висловив свою думку 

щодо проблеми деокупації Криму та Донбасу. Текст: 

http://bukvoid.com.ua/digest/2018/05/16/230313.html 
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