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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Голянич Б. В. Спільні безпекові ініціативи країн 

Веймарського трикутника у контексті агресивної політики Російської 

Федерації щодо України / Б. В. Голянич // 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. 182-192 . — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп14476-82(політ.науки). Проаналізовано і визначено роль 

кожної з країн Веймарського трикутника у контексті агресивної 

політики Російської Федерації щодо України та ефективність виконаних 

ними завдань. Розглянуто основні спільні безпекові ініціативи країн 

Веймарського трикутника у врегулюванні російсько-українського 

конфлікту дипломатичним шляхом.  Текст: 

http://idpnan.org.ua/files/2019/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-82-

_2018_.pdf 

2. Даценко А. Ю. Протидія загрозам в інформаційній сфері в 

умовах другої «холодної війни»: американський досвід та його 

українські проекції / А. Ю. Даценко // 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. 193-202 . — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп14476-82(політ.науки). Проаналізовано досвід США щодо 

протидії агресивній політиці Російської Федерації в інформаційній сфері. 

Розглянуто законодавство та організаційно-практичні заходи США, 

спрямовані на боротьбу з прокремлівською пропагандою та 

дезінформацією. Зазначений досвід дасть змогу створити в Україні 

ефективні механізми протидії дезінформаційній кампанії з боку Росії. 
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Текст: http://idpnan.org.ua/files/2019/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-

82-_2018_.pdf 

3. Колдов Є. О. Договір колективної безпеки ЄС: проблеми і 

регулювання / Є. О. Колдов // Молодий вчений. – 2019. – № 4. — С. 134-

137. На основі аналізу чинної нормативної бази ЄС та наукових публікацій 

досліджено питання становлення, розвитку та нинішнього 

функціонування колективної безпеки в рамках Союзу. Висловлено 

припущення щодо можливості та доцільності ухвалення договору про 

колективну безпеку ЄС як окремого акта. Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/31.pdf 

4. Лакішик Д. М. Зовнішньополітична стратегія США на 

початковому етапі ”холодної війни” / Д. М. Лакішик // Проблеми всесвіт. 

історії. – 2019. – № 1. — С. 32-44. Досліджено формування основних 

напрямів зовнішньополітичної стратегії США на початку ”холодної 

війни”. Основну увагу приділено визначенню векторів США щодо 

просторових пріоритетів американського зовнішньополітичного курсу, 

особливостям інтересів у відповідних регіонах, змісту засобів та методів 

впливу для реалізації власних геополітичних інтересів. Стверджено, що 

основними регіонами, які визначили для себе США в перші повоєнні роки 

стала Європа, Середній і Далекий Схід. Констатовано, що найважливіші 

пріоритети американської зовнішньої політики знаходилися по периметру 

зони впливу СРСР, що вступив у післявоєнний світ  як  альтернативний 

США центр сили. 

5. Мартусенко І. В. Глобальний тероризм як форма прояву 

асиметричних конфліктів у міжнародних відносинах  / І. В. 

Мартусенко, І. І. Світлак, В. І. Світлак // Глобал. та нац. проблеми 

економіки. –  2017. – № 19. — С. 33-39.  Досліджено проблеми глобального 

тероризму як форми прояву асиметричних конфліктів у міжнародних 

відносинах. Розкрито теоретичні основи, наявні концепції та підходи до 
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розуміння явища «глобальний тероризм» в контексті асиметрії 

міжнародних відносин. З’ясовано основні риси і варіації глобального 

тероризму. Визначено, що сучасний тероризм характеризується широким 

розмахом, відсутністю чітко окреслених державних меж, існуванням 

досить налагодженої координації міжнародних терористичних центрів 

та організацій, значною матеріальною підтримкою. Його сучасними 

формами стали гібридні війни та інформаційний тероризм. Текст: 

http://global-national.in.ua/archive/19-2017/9.pdf 

6. 5 ключових політичних та терористичних ризиків в світі в 

2019 році // Страхова справа. – 2019. – № 1. — С. 30. Подано аналітичний 

огляд терористичних ризиків. 

7. Павленко В. М. Мюнхенська криза і крах версальської 

системи напередодні Другої світової війни / В. М. Павленко // Проблеми 

всесвіт. історії. – 2019. – № 1. — С. 20-31. Досліджено процес розвитку 

кнризових явищ Версальської системи напередодні Другої світової війни. 

Особливу увагу приділено тому, як і за яких обставин йшла підготовка та 

підписання Мюнхенської угоди. Зазначено, що поява на авансцені 

європейської політики нацистської Німеччини, без сумніву, стимулювало 

весь комплекс міждержавних протиріч. Це призвело до зниження 

стабільності Версальської системи. Наголошено, що в результаті 

політики умиротворення кардинально змінюється баланс сил на 

континенті, а підписання Мюнхенської угоди у вересні 1938-го року стало 

вирішальним у розвитку кризи Версальської системи і поклало початок 

розпаду означеної моделі міжнародних відносин. 

 

Статті з періодичних видань 

8. Гончар М. Кремль – експортер світового хаосу № 1 / 

Михайло Гончар ; спілкувалася Алла Дубровик-Рохова // День. — 2019. — 

1 серп. (№ 136). — С. 8, 9. Подано матеріали розмови з президентом 

http://global-national.in.ua/archive/19-2017/9.pdf


Центру глобальних досліджень ”Стратегія XXI” Михайлом Гончаруком. 

Основна тема бесіди – перетворення Російською Федерацією (РФ) 

Чорного моря на зону власного тотального контролю під приводом 

запобігання загрозам енергетичній інфраструктурі РФ та Туреччини. 

Звернено увагу на те, що єдиний метод протистояти російській агресії – 

тільки співпраця України з міжнародними партнерами. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/kreml-eksporter-svitovogo-haosu-no1 

9. Гош М. Чергова помилка чи виправлення помилок? / 

Мрідула Гош // Укр. тиждень. — 2019. — № 32 (9 - 15 серп.). — С. 39. 

Йдеться про проблему врегулювання ситуації в Кашмірі (Індія). Зазначено, 

що за рекомендацією парламенту президент Індії видав указ, яким 

скасовується стаття 370 Конституції Індії, згідно з якою штат Джамму 

і Кашмір мав свою конституцію, прапор та автономію в ухваленні рішень 

з усіх питань, за винятком зовнішніх справ, оборони, комунікації та 

зв’язку. Наведено критичні зауваження президента Пакистану Імрана 

Кхана, який заявив, що таке рішення призведе до загострення ситуації в 

регіоні, та пообіцяв скликати з цього питання спеціальну сесію Ради 

Безпеки ООН. 

10. Замікула М. На порозі нової танкерної війни / Микола 

Замікула // Дзеркало тижня. — 2019. — 27 лип. – 1 серп. (№ 29). — С. 4. 

Йдеться про безпекову ситуацію в Перській затоці, яка продовжує 

загострюватись. Зазначено, що захоплення іранськими силами 

британського судна Stena Impero загрожує вільному судноплавству в цій 

ключовій точці морських маршрутів. Інцидент, який сколихнув 

дипломатичні та військові кола, може стати прологом для нової 

”танкерної війни” та призвести до далекосяжних наслідків. Текст: 

https://dt.ua/international/na-porozi-novoyi-tankernoyi-viyni-318750_.html 

11. Петренко Є. Сценарій майбутніх воєн / Євген Петренко // 

Демократ. Україна. — 2019. — 5 лип. (№ 27). — С. 5. У контексті ведення 

воєн у майбутньому, розглянуто ситуацію, яким може бути майбутнє 
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”поле битви” в широкому значенні цього слова, не тільки як поле 

фізичного повномасштабного протистояння, але й  як антитерористичні 

завдання чи дії у кіберпросторі. Текст: https://dua.com.ua/index.php/ukraina-

i-svit/item/5330-stsenarij-majbutnikh-voen 

12. Портніков В. Після побудови ”Північного потоку-2” на 

Україну поїдуть російські танки / Віталій Портніков // Газета по-

українськи. — 2019. — 6 серп. (№ 60). — С. 10. Йдеться про те, що 

Комітет Сенату США з міжнародних справ 31 липня схвалив санкції 

проти будівників ”Північного потоку-2”. Їхні активи заморозять і 

заборонять в’їзд у Сполучені Штати. Санкції торкнуться й іншого 

російського газопроводу в обхід України – ”Турецького потоку”. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_pislya-pobudovi-pivnichnogo-

potoku2-na-ukrayinu-poyidut-rosijski-tanki/919918 

13. Романчук О. Україні хочуть нав’язати Стокгольмський 

синдром / Олег Романчук // Шлях перемоги. — 2019. — 31 лип. (№ 31). — 

С. 2. Йдеться про деякі заяви Президента України Володимира 

Зеленського щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі. 

Наведено думку американського історика українського походження, 

дослідника імперіалізму й націоналізму, професора політології в 

Ратгерському університеті Олександра Мотиля щодо ситуації на Сході 

України. Наголошено на необхідності вироблення програми перезаснування 

країни, в якій крім інформаційного та військового компонентів, повинна 

бути засаднича національна ідея українців – прагнення стати культурною 

та економічно могутньою нацією. Текст: https://gazeta.ua/articles/opinions-

journal/_krayini-hochut-navyazati-stokgolmskij-sindrom/915745 

14. Цибульник В. Другий фронт. Гібридна війна Росії на 

Західних Балканах / Володимир Цибульник // Дзеркало тижня. — 2019. 

— 27 лип. – 1 серп. (№ 29). — С. 5. Йдеться про те, що одночасно з 

гібридною війною проти України Росія відкрила ”другий фронт” і на 

Західних Балканах, де вона мріє розширити свою присутність. Зазначено, 
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що ця війна, її підготовка, операції, маневри та методи дуже схожі з 

такою самою війною, яку Кремль веде проти України. Відмінності є, але 

генерали та командувачі ті самі. Текст: https://dt.ua/international/drugiy-

front-318745_.html 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого  

Відповідальний за випуск Н. Я. Зайченко 

12 серпня 2019 р. 
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