
Міжнародний досвід вирішення конфлікту 
 

анотований бібліографічний список 

2019. – Вип. 16 (1 - 10 червня). – 4 с. 
(http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Євсєєв В. О. Охорона ядерних установок і матеріалів 

невійськового призначення. Досвід Великобританії / В. О. Євсєєв, Д. В. 

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

упр. – 2019. – Т. 30 (69), № 1. — С. 146-150. Представлено загальну 

структуру поліцейських сил Великобританії. Наведено призначення, 

функції, структуру поліції Великобританії з охорони цивільних ядерних 

установок і матеріалів. Визначено відмінності Національної гвардії 

України від поліції Великобританії з охорони цивільних ядерних установок 

і матеріалів у сфері забезпечення безпеки об’єктів охорони. 

Запропоновано рекомендації щодо використання результатів 

дослідження. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/27.pdf 

2. Кулієв А. Правовий зміст та особливості поняття 

”юрисдикція” в міжнародному морському праві / Арсен Кулієв, 

Вікторія Кульбаба // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. —     

С. 224-228. Проаналізовано зміст та сутність поняття «юрисдикція», з 

правової точки зору здійснено розмежування термінів «юрисдикція», 

«суверенітет» та «компетенція». Зроблено спробу виявити наявні 

тенденції у сучасному праворозумінні досліджуваних питань у доктрині 

міжнародного морського права. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/10/45.pdf 

Статті з періодичних видань 

3. Абд Аль-Азіз, Хусейн.Сценарії битви за Ідліб / Хусейн Абд 

Аль-Азіз // Вечір. вісті. — 2019. — 4 черв. (№ 42). — С. 7. Йдеться про те, 
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що битва за Ідліб не перетвориться на широкомасштабну війну з 

політичних, а не з військових причин. Зазначено, що час і обстановка на 

сирійській сцені не дозволяють Москві й Анкарі розірвати відносини. Вони 

потрібні один одному, але, схоже, Росії Туреччина потрібна більше, ніж 

Туреччині Росія, оскільки турецька сторона на півночі Сирії виступає в 

ролі маестро. Це пояснює турецьке мовчання в перші дні битви за Ідліб і 

засвідчує, що у Туреччини є розуміння меж і цілей битви. Текст: 

https://gazetavv.com/news/world/1558956130-stsenariyi-bitvi-za-idlib.html 

4. Далай Г. Туреччина і Росія – закляті друзі й нерозлучні 

вороги / Галіп Далай // Вечір. вісті. — 2019. — 3 – 9 черв. (№ 22). — С. 7. 

Йдеться про те, що Туреччина і Сполучені Штати сваряться і 

сперечаються через рішення Анкари купити у Росії зенітно-ракетні 

комплекси С-400 і через її співпрацю з Москвою в Сирії. Зазначено, що 

оскільки інтереси Росії і Туреччини на Близькому Сході не збігаються, у 

їхньої співпраці є цілком визначені межі. Найвірогідніше, вони залишаться 

партнерами і можуть ще більше зблизитися, якщо США відштовхнуть 

Туреччину. Наголошено, що у відносинах Туреччини і Заходу останніми 

роками відбулися серйозні зміни, але в той же час ці відносини не 

зруйнуються, особливо через зв’язки Туреччини з Росією, які у кращому 

разі можна назвати неміцними. Текст: 

https://gazetavv.com/news/world/1559654093-turechchina-i-rosiya---zaklyati-

druzi-i-nerozluchni-vorogi.html 

5. Замікула М. У затоці особливої уваги / Микола Замікула // 

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

що конфронтація між Тегераном і Вашингтоном набирає обертів. 

Сторони обмінюються звинуваченнями та погрозами, а військова 

ситуація в районі Перської затоки стає дедалі напруженішою. Текст: 

https://dt.ua/international/u-zatoci-osoblivoyi-uvagi-312402_.html 

6. Константинов В. ”Свої землі не віддамо жодного лі” / 

Віктор Константинов // Дзеркало тижня. — 2019. — 25 – 31 трав. (№ 19). 
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— С. 5. Йдеться про те, що нинішній Китай — глобальна держава, чия 

присутність помітна в усіх куточках світу, але по-справжньому вразливі 

його точки залишаються в безпосередній близькості від кордонів, там 

само, де й десятиліття тому. Зазначено, що однією з гострих проблем 

КНР залишаються територіальні претензії до сусідів, які Пекін 

обґрунтовує своїми історичними правами. І якщо на суходолі більшу 

частину таких конфліктів уже врегульовано, то в китайських морях 

”битва за острови” — саме в розпалі. Текст: 

https://dt.ua/international/svoyeyi-zemli-ne-viddamo-zhodnogo-li-312400_.html 

7. Кореньков О. Від захоплення території до війни на 

виснаження / Олександр Кореньков // Дзеркало тижня. — 2019. — 25 –   

31 трав. (№ 19). — С. 5. Зазначено, що лідер ”Ісламської держави” Абу 

Бакр аль-Багдаді вперше за останні п’ять років з’явився перед камерами. 

Аль-Багдаді визнав, що втрата територій у Сирії та Іраку примусила 

керівництво ісламських держав (ІД) переглянути усталену й перевірену 

часом стратегію, широко відому як ”виживання і розширення”. Тепер 

основний акцент робиться на виснаження противника. Опора на 

масштабні операції підготовлених бійців, без мети захоплення й 

утримання територій, — ключова характеристика нової стратегії 

терористів ІД. Зауважено, що Нова стратегія терористів несе нові 

загрози. Передусім країнам із такими сприятливими для дій оперативників 

ІД умовами як затяжна політична криза, штучно розпалювана 

радикалами ісламофобія, недооцінка терористичної загрози та громадяни 

з бойовим досвідом, отриманим у лавах ІД. Ці чинники привертають увагу 

джихадистів до країн, котрі, здавалося б, раніше були для них нецікавими. 

Текст: https://dt.ua/international/vid-zahoplennya-teritoriyi-do-viyni-na-

visnazhennya-312399_.html 

8. Писана Н. Ніхто не торгуватиме територією і суверенітетом 

/ Наталя Писана // Уряд. кур’єр. — 2019. — 4 черв. (№ 103). — С. 3. 

Йдеться про брифінг Президента України Володимира Зеленського після 
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зустрічі з членами української делегації Тристоронньої контактної групи, 

де він представив нового очільника групи екс-Президента України Леоніда 

Кучму. Глава держави повідомив, що ”наша група справді має конкретні 

пропозиції та нові рішення щодо переговорів Тристоронньої контактної 

групи”. Володимир Зеленський також наголосив, що ”територією і 

суверенітетом України ніхто торгувати не збирається”. Наведено 

коментар експерта-історика німецької ради зовнішньої політики (DGAP) 

Вільфріда Їльге, який характеризує ситуацію на Донбасі як дуже складну 

та вважає, що Президент України має якнайшвидше розпочати 

консультації з партнерами з нормандського формату і зі США. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nihto-ne-torguvatime-teritoriyeyu-i-

suverenitetom/ 

9. Цибульник В. Косовський циклон. Президент Сербії 

закликав до миру і привів армію у бойову готовність / Володимир 

Цибульник // Дзеркало тижня. — 2019. — 1 – 7 черв. (№ 20). — С. 5. 

Йдеться про заяву Президента Сербії 27 травня на засіданні парламенту 

в доповіді про ситуацію в ”Косово і Метохії”, в якій зазначено про втрату 

там контролю, а також про його заклик Приштини поновити переговори. 

Зауважено, що сенсаційна й смілива заява спричинила бурю в мас-медіа і 

політикумі регіону, в США та ЄС. Текст: 

https://dt.ua/international/kosovskiy-ciklon-313119_.html 
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11 червня 2019 р. 
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