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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань  

1. Артюшин Г. Використання досвіду підготовки 

військовослужбовців у США у підвищенні кваліфікації офіцерських 

кадрів Збройних Сил України та інших військових формувань / Г. 

Артюшин // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. 

— Київ, 2019. — Вип. 1(14). — С. 10-16. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17030-1(14). Розглянуто проблему модернізації системи підвищення 

кваліфікації офіцерських кадрів Збройних Сил України та інших військових 

формувань в контексті сучасних стратегічних завдань розвитку Збройних 

Сил України. Виділено особливості сучасної підготовки 

військовослужбовців у США та можливі аспекти використання цього 

досвіду у системі підвищення кваліфікації офіцерських кадрів Збройних 

Сил України та інших військових формувань. Виявлено, що наявна система 

підвищення кваліфікації військовослужбовців в Україні не повною мірою 

відповідає сучасним вимогам та потребує комплексної модернізації, що 

вимагає вивчення та впровадження передового зарубіжного досвіду 

підвищення кваліфікації офіцерських кадрів. Визначено переваги системи 

військової освіти США як однієї з найбільш потужних систем підготовки 

військових кадрів у сучасному світі: розгалуженість мережі навчальних 

закладів, що забезпечують підготовку та підвищення кваліфікації 

офіцерських кадрів на різних ступенях підготовки за родами військ; 

системність, етапність та багатоступеневість підготовки, і підвищення 

кваліфікації; оперативність та динамічність; поєднання теоретичної та 

практичної підготовки, цивільної та військової освіти, навчальної та 

наукової роботи; престижність, конкурентоспроможність та висока 

ефективність. Окреслено актуальні завдання модернізації вищої 
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військової освіти в Ураїні з урахуванням досвіду США: перехід до 

професійної армії, запровадження сучасних стандартів військової 

діяльності, збільшення гнучкості та різноманітності військової освіти, 

збільшення залежності кар’єрного зростання від рівня кваліфікації 

військовослужбовців, удосконалення структури підготовки військ, 

залучення до викладання висококваліфікованих, досвідчених військових 

фахівців, тренерів (інструкторів) з питань вузькоспеціалізованої 

тематики, посилення наукового супроводу навчального процесу, 

запровадження сучасних інформаційних технологій. 

2. Балан М. Особливості криміналістичного забезпечення 

огляду місця події під час розслідування порушень державного 

кордону України / Михайло Балан, Юрій Літвін // Підприємництво,    

госп-во і право. – 2019. – № 8. — С. 215-221. Розглянуто особливості та 

сучасний стан протидії злочинності на державному кордоні України, що є  

складною динамічною системою, ефективність якої значною мірою 

залежить від належного криміналістичного забезпечення. Звернено увагу 

на те, що задоволення потреб криміналістики як науки та практики 

розслідування потребує подальших наукових досліджень та розроблення 

криміналістичних рекомендацій з урахуванням змін у загрозах 

прикордонній безпеці та у кримінальному і кримінальному процесуальному 

законодавстві. Прогалини у розробці криміналістичної класифікації 

злочинних порушень державного кордону не сприяють відповідній розробці 

криміналістичної характеристики та методики розслідування порушень 

державного кордону як робочих інструментів практики. Акцентовано 

увагу на потребу у розробленні позавидових та міжвидових методик 

розслідування, які враховували б особливості порушення державного 

кордону нелегальними мігрантами із вчиненням контрабанди, незаконного 

переміщення підакцизних товарів тощо. Сформульовано поняття 

криміналістичного забезпечення огляду місця події та визначено прогалини 

його нормативно-правового регулювання у чинному кримінальному 



процесуальному законодавстві. За підсумками дослідження внесено 

пропозиції щодо розширення повноважень слідчого-криміналіста з метою 

належного криміналістичного забезпечення та підтримання його у 

«робочому стані» практики розслідування порушень державного кордону, 

щодо внесення змін до чинного КПК України з метою нормативно-

правового закріплення огляду місця події як слідчої (розшукової) дії шляхом 

викладення ч. 1 ст. 237 КПК України у новій редакції. Текст: 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/8/41.pdf 

3. Бородін С. В. Професійна та психологічна підготовка бійця 

як фактор успішності здійснення влучного пострілу та виконання 

службово-бойового завдання в цілому / С. В. Бородін, І. О. Атаманенко, 

І. В. Мартинов ; Бородін С. В., І. О. Атаманенко, І. В. Мартинов // Молодий 

вчений. – 2019. – № 5. ч. 1. — С. 41-45. Розглянуто психологічні дії, рухомі 

навички, шкалу психологічної готовності, час на звикання до зброї, 

використання зброї  при роботі самостійно та в складі бойових груп. Все 

це як фактори успішності виконання влучного пострілу та як правило 

успішного виконання бойового завдання в цілому. Проведено аналіз щодо 

ефективного та якісного використання часу під час відпрацювання 

практичних дій особового складу на польових виходах та заняттях. 

Надано пропозиції (рекомендації) з підвищення ефективності 

використання як матеріально-технічних засобів, так і методів навчання 

вогневої підготовки військовослужбовців з урахуванням тих недоліків та 

помилок, які існують на теперішній час.   Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%281%29__9 

4. Вашай Ю. В. Інформаційна безпека та її вплив на стан 

економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / Ю. В. Вашай, Л. Р. 

Самедова // Глобал. та нац. проблеми економіки. – 2018. – № 22. — С. 3-6. 

Досліджено проблему інформаційної безпеки та її вплив на стан 

національної та економічної безпеки держави. Розглянуто різні погляди 

сучасних науковців у частині трактування цього поняття інформаційної 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/8/41.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%281%29__9


безпеки. Здійснено узагальнення визначень із різних джерел щодо 

розкриття змісту цього поняття, які містяться у наукових дослідженнях 

і нормативно-правових документах. Проаналізувавши різні точки зору, 

виділено основні аспекти інформаційної безпеки. Запропоновано і 

систематизовано методи посилення інформаційної безпеки. Текст: 

http://global-national.in.ua/archive/22-2018/3.pdf 

5. Габрелян Г. В. Взаємодія міжнародного права прав 

людини, міжнародного гуманітарного та кримінального права в 

питанні забезпечення права на здоров’я під час збройних конфліктів / 

Г. В. Габрелян // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 2. — С. 232-237. 

Подано теоретичний аналіз інструментів гарантування і забезпечення 

права на здоров’я під час збройних конфліктів. Визначено, що в системі 

міжнародно-правового регулювання медичної допомоги міжнародне 

гуманітарне право та МППЛ є взаємодоповнювальними правовими 

системами. Вивчено розмежування сфер регулювання міжнародного 

гуманітарного права та МППЛ в умовах збройного конфлікту. Текст: 

http://kul.kiev.ua/doc/chasopys2019/CHAS19_2.pdf 

6. Гріненко Я. В. Завдання Збройних Сил України у сфері 

протидії злочинності / Я. В. Гріненко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ.     

ун-ту внутр. справ. – 2019. – № 1. — С. 122-126. Проаналізовано значну 

кількість нормативно-правових актів щодо завдань Збройних Сил України 

у сфері протидії злочинності. Наголошено, що під завданнями ЗСУ у сфері 

протидії злочинності слід розуміти закріплену на нормативно-правовому 

рівні сукупність дій, що реалізовуються ЗСУ для досягнення конкретно 

визначеної мети – протидії злочинності. 

7. Євтушок В. А. Протидія кібербулінгу в Україні: правовий 

аспект / В. А. Євтушок, В. О. Кущенко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ.  

ун-ту внутр. справ. – 2019. – № 1. — С. 127-130. Розглянуто сучасний стан 

адміністративно-правового регулювання сфери протидії новому соціально 

небезпечному явищу як кібербулінг в Україні. Надано визначення поняття 
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«кібербулінг» як новітньої інтернет-загрози та визначено його сутнісні 

особливості. Окреслено чинну вітчизняну нормативно-правову базу 

протидії кібербулінгу та визначено основні норми забезпечення 

інформаційної безпеки. Зроблено аналіз вітчизняного адміністративного 

законодавства у сфері протидії булінгу та на цій основі запропоновано 

шляхи вдосконалення чинного адміністративного законодавства у сфері 

протидії кібербулінгу. 

8. Жогіна О. Наукові засади дослідження процедур 

бюджетування військових закупівель / О. Жогіна, М. Забаштанський // 

Проблеми і перспективи економіки та упр. – 2019. – № 2. — С. 93-100. 

Систематизовано процедури публічних закупівель для «звичайних» 

замовників та замовників, що діють в окремих сферах господарювання. 

Розглянуто процедури військових закупівель у розрізі конкурентних та 

неконкурентних процедур. Обґрунтовано, що переговорна процедура є 

обмеженою до застосування в Україні, тому  як домінуюча процедура 

військових закупівель наразі є відкриті торги. Побудовано структурно-

логічну схему бюджетування військових закупівель. Визначено основні 

проблеми бюджетування військових закупівель, а саме – завищення як 

потреби в обсягах закупівлі військового майна, так і ціни предмета 

закупівлі. Досліджено методи визначення очікуваної вартості військових 

закупівель (метод порівняння ринкових цін, нормативний, тарифний, 

проєктно-кошторисний та витратний методи). Доведено ефективність 

визначення очікуваної вартості військових закупівель за методом 

порівняння ринкових цін у частині оцінювання однорідності значень та 

компаундирування цін об’єкта закупівлі.               Текст: 

http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/articl

e/view/184218/183958 

9. Лавер О. Г. Матеріальні втрати та втрати 

народонаселення Української держави внаслідок агресії Російської 

Федерації / О. Г. Лавер, Б. О. Матяшовська, Н. Я. Шумило // Наук. вісн. 
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Ужгород. ун-ту. Серія : Історія. — Ужгород, 2019 — Вип. 1 (40). — С. 48-

54 . — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15359-1(40). Розглянуто 

агресію з боку Російської Федерації (РФ) та її основні складові - війну на 

Донбасі та незаконну анексію Криму - як найсерйозніші виклики за всю 

історію існування незалежної Української держави. Указано, що проблема 

заслуговує на різностороннє і детальне вивчення. Проблематика людських 

втрат під час війни на Донбасі є більш-менш вивченою. Менш вивченою є 

проблематика матеріальних втрат, територіальних втрат та втрат 

народонаселення Української держави внаслідок агресії РФ. Вивчено й 

проаналізовано матеріальні втрати та втрати народонаселення держави 

Україна, як наслідок агресії РФ, і в першу чергу у війні на Донбасі. 

Досліджено такі підтеми: матеріальні збитки, територіальні втрати та 

втрати народонаселення, біженці та внутрішньо-переміщені особи на 

Україні, розселення біженців та внутрішньо переміщених осіб з України, 

біженці з інших країн в Україні. Кожну із вказаних підтем вивчено за 

часовий проміжок 2014 - 2019 років.                      Текст: 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/10222-4537-PB.pdf 

10. Макаренко С. С. Особистісні характеристики командирів 

як чинник ефективного військового управління / С. С. Макаренко,      

Н. В. Партико // Молодий вчений. – 2019. – № 5. ч. 1. — С. 71-75. 

Розкрито coцiaльнo-пcихoлoгiчні чинники вiйcькoвoгo упpaвлiння. Зокрема, 

виокремлено суть поняття «єдиноначальність» як одного з принципів 

військового управління. З’ясовано, що це дocлiдження дозволить здійснити 

aнaлiз cучacнoгo cтaну cфеpи вiйcькoвoгo упpaвлiння i видiлить 

хapaктеpиcтики уcпiшнoгo вiйcькoвoгo упpaвлiнця. Доведено, що 

професіоналізм уcпiшнoгo вiйcькoвoгo упpaвлiння залежить від ocвoєння 

ними неoбхiдних умiнь i нaвичoк взaємoдiї з пiдлеглими для вдocкoнaлення 

упpaвлiнcькoгo aпapaту вiдпoвiднo дo cтaндapтiв НAТO. Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%281%29__16 
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11. Малімон В. І. Культурна безпека як важлива складова 

сталого розвитку та національної безпеки / В. І. Малімон // Молодий 

вчений. – 2019. – № 5, ч. 2. — С. 308-311. На матеріалі новітніх 

вітчизняних досліджень виокремлено та проаналізовано пріоритети 

культурного розвитку України в контексті філософії сталого розвитку. 

Особливу увагу присвячено культурній безпеці як основі особистісної та 

національної безпеки. Культурну політику розглянуто як одну зі складових 

сталого розвитку суспільства. Відповідно культурний чинник має 

враховуватися у розробці програм у сфері сталого розвитку та в процесі 

упровадження цих програм у життя. Сутність культурної безпеки та її 

зміст спрямовані на захист життєвих потреб особи, суспільства, 

держави та розробку механізмів протидії сучасним викликам та загрозам. 

Текст: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%282%29__14 

12. Осаула В. О. Військово-патріотична реклама: світовий 

досвід / В. О. Осаула // Молодий вчений. – 2019. – № 5, ч. 2. — С. 303-307. 

Зазначено, що особливе місце серед патріотичної соціальної реклами в 

нашій країні, зокрема останніми роками, відіграє реклама на військову 

тематику. Наведено зарубіжні приклади патріотичної реклами на 

військову тематику. Особливу увагу приділено соціальній рекламі, 

представленій у найбільш популярній на сьогодні формі відеоконтенту – 

рекламних відеороликах. Це, зокрема, відеоролики, покликані привернути 

увагу до армії, викликати бажання у молоді вступати до лав армій США, 

Ізраїлю, Білорусі та Німеччини. Наголошено, що відеоконтент взагалі нині 

переважає серед реклами різного спрямування, в тому числі патріотичної. 

Він покликаний не просто продемонструвати певну ідею, а й викликати у 

глядача емоції, які сприяють формуванню у його свідомості позитивного 

образу того, що рекламується. 

13. Соха С. С. Стаття N Конституції ”Право на володіння 

зброєю” / С. С. Соха, Р. В. Павлов // Молодий вчений. –2019. – № 5, ч. 1. 

— С. 215-218. Зазначено, що держава – це захист. Захист права 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%282%29__14


приватної власності, життя, здоров’я, інтересів, свобод тощо. Цей 

захист може відбуватися багатьма чинниками, один з яких зброя. 

Споконвічно людина володіла предметом, який міг її захистити, але з XX 

століття деякі держави забороняють своїм громадянам мати, 

користуватися зброєю, гарантуючи ефективне використання монополії 

на насильство проти злочинців, хоча, одночасно з тим, в інших державах 

навпаки це право продовжують гарантувати і розвивають цивільну 

мілітаризацію. З цього виникає питання, право на зброю – захист чи 

надлишок? У цьому контексті доречно розглядати це питання з 

універсалізаційного підходу, тому що, як показує практика, наявність 

зброї у одних і відсутність ї у протилежного боку згодом призводять до 

перекосів з поглинанням безбройних, тому державам варто зосередитись 

на позиціях способу забезпечення прав і свобод своїх громадян. Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%281%29__49 

14. Тихомирова Д. Теоретичні аспекти правового забезпечення 

безпеки / Денис Тихомирова // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – 

№ 8. — С. 170-174. Метою  статті є осмислення окремих аспектів 

розуміння правового забезпечення як теоретичної та нормативно-

правової конструкції. Правове забезпечення безпеки проаналізовано у 

співвідношенні з такими загальнотеоретичними поняттями, як правовий 

вплив, правове регулювання, функції прав, та іншими. Зроблено спробу 

зіставити та співвіднести їх для виявлення  взаємодії та взаємозв’язку 

між собою. Текст: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/8/33.pdf 

15. Храбан Т. Є. Армія як компонент національного бренда 

України / Т. Є. Храбан // Молодий вчений. – 2019. – № 5, ч. 2. — С. 317-

322.  Охарактеризовано передумови для позиціювання армії як одного з 

найважливіших компонентів національного бренду України. Доведено 

доцільність культурно-критичного підходу до дослідження національного 

брендингу, що дає можливість розглядати національний бренд як 

символічний конструкт, сформований на підставі сприйняття цільовими 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%281%29__49
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аудиторіями ключової ціннісної ідеї у вигляді комплексу унікальних 

характеристик національної території, що визначає її ідентичність, 

впізнавання, позиціонування і стійкий впливовий імідж, політичну і 

соціально-економічну капіталізацію.    Текст: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%282%29__16 

16. Kulchii I. The analysis of information security in the context of 

globalization = Аналіз інформаційної безпеки держави в умовах 

глобалізації / Inna Kulchii, Oleh Kulchii // Економіка і регіон. – 2019. – № 1. 

— С. 36-40. Проаналізовано особливості, складові, загрози інформаційній 

безпеці України та розроблено механізми забезпечення системи 

інформаційної безпеки. Досліджено групи інформаційно-технологічних 

небезпек, серед яких виділено інформаційну зброю, інформаційну 

злочинність, інформаційний тероризм, інформаційне маніпулювання. 

Проаналізовано основні загрози інформаційній безпеці особи, держави та 

суспільства. Доведено, що у процесі забезпечення інформаційної безпеки 

важливо розуміти характер, природу, сутність і зміст загроз та 

небезпек, уміти своєчасно ідентифікувати джерело загрози. 

Статті з періодичних видань  

17. Арестован подозреваемый в убийстве Амины Окуевой // 

Факты и коммент. — 2020. — 15 – 22 янв. (№ 2). — С. 31. 

Проінформовано, що 13 січня 2020 року правоохоронці повідомили про 

затримку особи, що підозрюється у вбивстві учасниці Євромайдана, 

добровольця АТО Аміни Окуєвої. Наголошено, що замовника злочину поки 

не виявлено. Наведено коментарі начальника Національної поліції 

Київської області Андрія Нєбитова, а також чоловіка А. Окуєвої, 

ветерана-добровольця АТО Адама Осмаєва. Зазначено, що одна зі 

столичних вулиць названа на честь Аміни Окуєвої. 

18. Более половины украинцев готовы на компромисы с РФ 

ради мира // Время. — 2019. — 10 дек. (№ 98). — С. 4. Наведено дані 

результатів загальнонаціонального дослідження громадської думки, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%282%29__16


проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно 

з Київським міжнародним інститутом соціології. Згідно з дослідженням, 

58,5 % громадян України вважають, що заради досягнення миру в Україні 

необхідно йти на компроміси з Російською Федерацією, однак не на всі. 

Також 62,7 % українців не згодні з повною амністією для всіх учасників 

бойових дій проти Збройних сил України. 

19. Валяйбаба Д. Від волонтера до розвідника / Дмитро 

Валяйбаба ; підготував Юрій Харченко // Запороз. Січ. — 2019. — 19 груд. 

(№ 202/204). — С. 11. Подано матеріали бесіди з розвідником у складі    

93-ої ОМБр Збройних сил України (ЗСУ) Дмитром Валяйбабою. 

20. Горбунова О. Бойові травми можуть стати небойовими? / 

Олена Горбунова // Голос України. — 2020. — 11 січ. (№ 5). — 

[Електронні дані]. Йдеться про запит народного депутата України від 

фракції ”Європейська солідарність”  Ірини Фріз до Міністерства оборони 

України з проханням роз’яснити ситуацію зі змінами в Класифікаторі 

бойових втрат. Як зазначила парламентарій, згідно з означеним 

Класифікатором акубаротравми, струси та забої головного мозку, 

внутрішніх органів не є видами бойових поранень і віднесені до категорії 

”інші”, що в свою чергу, дасть змогу владі статистично зменшувати на 

25—30 відсотків кількість бойових втрат саме за рахунок штучної 

підміни категорії поранень. Ірина Фріз критично прокоментувала 

відповідь міністерства, яке проігнорувало прохання надати для порівняння 

попередню та оновлену редакції класифікатора, та закликала владу 

”нести відповідальність за свої дії та навчитися їх аргументувати”.     

Текст: http://www.golos.com.ua/article/326129 

21. Жмурко С. Батько і син на передовій / Сергій Жмурко // 

Актуально для подолян (Хмельницький). — 2019. — 14 листоп. (№ 46). — 

С. 14. Йдеться про військовослужбовців батька і сина Анатолія та Андрія 

Грохольських, які разом служать в зоні бойових дій на Луганщині. 

http://www.golos.com.ua/article/326129


22. ”Здобули життя вічне в бою”, або Ви вважаєте, що вас це не 

стосується? Стосується!!! // Свобода (Тернопіль). — 2019. — 27 листоп. 

(№ 94). — С. 6. Йдеться про заснований тернопільськими бійцями-

добровольцями та журналістами проект ”Здобули життя вічне в бою”, в 

межах якого у Тернопільському педагогічному національному університеті 

відбувся показ фільмів про українських добровольців – Мар’яна Корчака, 

який загинув поблизу Горлівки, та студента Степана Стефурака, який 

загинув у селищі Піски Донецької області.  

23. Зятьєв С. Прибути за 24 години / Сергій Зятьєв // День. — 

2020. — 10 - 11 січ. (№ 2/3). — С. 7. Наведено коментарі полковника 

Михайла Щербіна – начальника відділу впровадження служби в резерві 

мобілізаційного управління Головного управління персоналом Генерального 

штабу Збройних сил України (ЗСУ) про військовий резерв держави, для 

виконання яких завдань він призначений і скільки українців сьогодні 

проходять у ньому службу та як стати резервістом. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/prybuty-za-24-godyny 

24. Климкин П. Павел Климкин: ”Не исключаю или 

активизации военных действий на Донбассе весной-летом, или, 

наоборот, возможности какой-то сделки” / Павел Климкин ; беседу вела 

Ольга Бесперстова // Факты и коммент. — 2020. — 15 – 22 янв. (№ 2). —   

С. 4, 6. Подано матеріали інтерв’ю з попереднім міністром закордонних 

справ України (2014 – 2019) Павлом Клімкіним, який роз’яснив, чому 

Україні варто починати вести власну гру в геополітиці. Він, зокрема, 

поділився думками стосовно того, яким може бути 2020 рік, чи зможе 

Україна витримати пресинг ключових світових гравців, як ситуація в 

осередках напруги відобразиться на нашій країні. П. Клімкін наголосив, що 

його сильно турбує поляризація суспільства, яку розкручує й надалі буде 

розкручувати Росія. Також ексміністр дав прогнози щодо майбутньої 

зустрічі в нормандському форматі, запланованої на весну 2020-го. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/prybuty-za-24-godyny


https://fakty.ua/330762-boevye-dejstviya-na-donbasse-mogut-aktivizirovatsya-

uzhe-vesnoj-letom---pavel-klimkin 

25. Кованда А. Російський ракетний крейсер не зміг 

пришвартуватися до турецької пристані / Ангеліна Кованда // Газета по-

українськи. — 2020. — 16 січ. (№ 3). — С. 7. Йдеться про те, що 9 січня 

російський президент Володимир Путін відвідав в окупованому 

Севастополі військові навчання Північного й Чорноморського флотів 

Російської Федерації. За навчаннями Путін спостерігав із борту 

ракетного крейсера ”Маршал Устинов”. На ньому мав приїхати до 

Севастополя з Туреччини, де зустрічався з лідером держави Раджепом 

Ердоганом. Проте один із найпотужніших кораблів військового флоту РФ 

двічі не зміг пришвартуватися до турецької пристані. Після чого 

повернувся на якірну стоянку в Мармуровому морі. Зауважено, що в 

анексований Крим також прибули російський міністр оборони Сергій 

Шойгу, віцепрем’єр Юрій Борисов і головнокомандувач військово-

морського флоту Микола Євменов. Україна направила ноту протесту 

Москві через порушення суверенітету й територіальної цілісності. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_rosijskij-raketnij-krejser-ne-

zmig-prishvartuvatisya-do-tureckoyi-pristani/947185 

26. Колядич Т. Діти хочуть, щоб татові більше ніколи не 

довелось воювати / Тетяна Колядич // Голос України. — 2020. — 14 січ. 

(№ 6). — [Електронні дані]. Йдеться про учасника АТО Андрія Мельника з 

міста Сарни Рівненської області.                                    Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326170 

27. Котик З. Дві тисячі українців в російських тюрмах / Зоряна 

Котик // Поділ. вісті (Хмельницький). — 2019. — 12 груд. (№ 50). — С. 2. 

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили 

Денісової, в Росії в 2018 році були арештовані 176 українців, а 692 особи 

засуджені за незаконний обіг наркотичних речовин. Станом на 30 червня 

2019 року в тюрмах Російської Федерації незаконно утримується 1989 

https://fakty.ua/330762-boevye-dejstviya-na-donbasse-mogut-aktivizirovatsya-uzhe-vesnoj-letom---pavel-klimkin
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українців. За уточненою інформацією, на сьогодні ця цифра становить дві 

тисячі громадян України. Крім того, Л. Денисова повідомила, що з 2015 

року в Україні діє транснаціональне злочинне угруповання, яке вербує 

громадян України і втягує їх у незаконну діяльність з розповсюдження 

наркотичних речовин на території Росії. 

28. Коток С. Сергій Коток: ”Там не конфлікт, а справжня 

війна” / Сергій Коток ; бесіду вела Тетяна Колядич // Голос України. — 

2020. — 16 січ. (№ 8). — [Електронні дані]. Подано матеріали бесіди з 

Сергієм Котком – воїном АТО, який у жовтні 2014 року приєднався до 

добровольчого батальйону ”Айдар”.    Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326294  

29. Коцюбайло Д. Дмитро Коцюбайло (”Да Вінчі”): 

”Штурмовиків завжди перекидають туди, де найбільше потрібна 

допомога” / Дмитро Коцюбайло ; Михайло Ухман // Свобода (Тернопіль). 

— 2019. — 13 листоп. (№ 90). — С. 6. Подано матеріали бесіди з 

командиром одного із підрозділів ДУК ”Правий сектор” Дмитром 

Коцюбайлом (позивний ”Да Вінчі”)  

30. Краснодемський В. Книга-молитва про волинських героїв / 

Володимир Краснодемський // Голос України. — 2020. — 18 січ. (№ 10). 

— [Електронні дані]. Йдеться про видану з ініціативи шеф-редактора 

тижневика ”Вісник +К” Євгена Хотимчука книгу-молитву ”Волинський 

небесний батальйон”, де зібрано 167 історій уродженців Волині, які 

загинули в російсько-українській війні на Донбасі. Зазначено, що 

презентація книжки відбулася в обласній науковій бібліотеці імені Олени 

Пчілки, також примірник ”Волинського небесного батальйону” отримала 

кожна родина загиблого на війні.                                     Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326402  

31. Леошко В. Посол Латвії на знак поваги звертався до 

військових українською / Владислав Леошко // Голос України. — 2020. 

— 16 січ. (№ 8). — [Електронні дані]. Йдеться про відвідання учасниками 

http://www.golos.com.ua/article/326294
http://www.golos.com.ua/article/326402


іноземної делегації на чолі з послами Латвійської та Естонської Республік 

позицій українських військових на передньому краї в районі проведення 

Операції об’єднаних сил (ООС). Під час перебування в одній з 

механізованих бригад, пан Юріс Пойканс і пан Каймо Кууск в товариській 

та невимушеній обстановці поспілкувалися з військовослужбовцями 

підрозділу, зокрема Надзвичайний та Повноважний посол Латвійської 

Республіки Юріс Пойканс на знак поваги до України звертався до бійців 

українською мовою та наголосив, що пишається тим, що перебуває поруч 

зі справжніми героями України, які роблять ”велику й почесну справу” – 

обороняють свою рідну землю від окупантів. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326300  

32. Малолєткова О. Крим і Донбас чують голос Батьківщини / 

Оксана Малолєткова // Уряд. кур’єр. — 2020. — 16 січ. (№ 8). — С. 3. 

Йдеться про діяльність міжвідомчої комісії з питань забезпечення 

стабільного функціонування системи українського телебачення і 

радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики, яка опікувалася 

розбудовою українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській 

областях та на півдні Херсонської області. Як проінформувала заступник 

голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Уляна 

Фещук, за чотири роки розбудовано нову телекомунікаційну 

інфраструктуру, побудовано чотири радіотелевізійні вежі, істотно 

збільшено географію покриття, внаслідок чого відтепер сигнал охоплює 

частину тимчасово окупованих територій. Як зауважили в Національній 

раді, міжвідомча комісія, яка працювала в умовах дефіциту державного 

фінансування, навчилася досягати результатів за рахунок державно-

приватно-громадського партнерства та залучала до співпраці донорів, 

інвесторів, волонтерів, незалежних мовців. Зазначено, що держава 

застосовує всі технології для забезпечення громадян вітчизняним 

мовленням, втілюючи стратегію інформаційної реінтеграції окупованих 

http://www.golos.com.ua/article/326300


територій. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krim-i-donbas-chuyut-

golos-batkivshini/ 

33. Марчик О. На розмінованому полі … затанцював гопака / 

Олена Марчик, Лідія Лісова // Голос України. — 2020. — 17 січ. (№ 9). — 

[Електронні дані]. Йдеться про командира саперного відділення 59-ої 

окремої мотопіхотної бригади Андрія Зозулю (позивний ”Артист”), який у 

січні 2015 року пішов добровольцем на російсько-українську війну. 

Зазначено, що Андрій Зозуля нагороджений орденом ”За мужність та 

відвагу” та медаллю ”За участь у бою”, українське козацтво відзначило 

його орденом імені Івана Сірка, а за розмінування школи у Попасній 

Андрієві Зозулі вручено найвищу недержавну нагороду – срібний орден 

Народного Героя України. Текст: http://www.golos.com.ua/article/326353 

34. Мельник В. ”Хто ж, як не ти?” / Вікторія Мельник // 

Вінниччина. — 2019. — 13 груд. (№ 96). — С. 5. Йдеться про медичну 

сестру Марину Колеснік, яка з початку війни на Сході України пішла на 

військову службу. Зазначено, що Марина Колеснік нагороджена двома 

пам’ятними медалями та нагрудним знаком пошани.  

35. Міщенко С. Іловайськ досі ”не відпускає” / Сергій Міщенко 

; підготував Михайло Ухман // Свобода (Тернопіль). — 2019. — 20 листоп. 

(№ 92). — С. 6. Подано матеріали бесіди з бійцем батальйону ”Донбас”, 

учасником боїв під Іловайськом Сергієм Міщенком. 

36. Наказание за организацию незаконного референдума // 

События (Бахмут). — 2020. — 8 янв. (№ 2). — С. 6. Подано інформацію, 

що Артемівський міський суд виніс рішення для підсудної, яка 

звинувачувалася в організації так званого референдуму ”ДНР”, який 

проводився в травні 2014 року. Слідство йшло кілька років по відношенню 

до жінки, яка була ”головою комісії” на ділянці в селищі Опитне. Міський 

суд, розглянувши всі обставини справи, виніс обвинувальний вирок, в якому 

за умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону 

України вона карається позбавленням волі строком на п’ять років. З 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krim-i-donbas-chuyut-golos-batkivshini/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krim-i-donbas-chuyut-golos-batkivshini/
http://www.golos.com.ua/article/326353


одним ”але”. Підсудній дали випробувальний термін на один рік, і якщо 

вона за цей проміжок часу не порушить закон, її не посадять до в’язниці. 

37. Нардеп від Полтавщини пропонує прирівняти піротехнічні 

вироби до касетних бомб // Полтав. думка. — 2020. — 9 січ. (№ 2). —      

С. 2. Проінформовано, що напередодні Нового року група народних 

депутатів, серед яких і депутат від Полтавщини Костянтин Касай 

(виборчий округ № 149) зареєструвала у Верховній Раді України проект 

Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про протимінну 

діяльність в Україні””. Нагадано, що Закон ”Про протимінну діяльність в 

Україні” набрав чинності 25 січня 2019 року. Висвітлено зміни, які 

пропонуються законопроектом. 

38. Погребний Д. Я не хочу, щоб ти йшов на війну … / Денис 

Погребний ; підготував Михайло Ухман // Свобода (Тернопіль). — 2019. 

— 4 груд. (№ 96). — С. 6. Подано матеріали бесіди з бійцем 56-ої бригади 

Збройних сил України (ЗСУ) Денисом Погребним. 

39. Порушуються права журналістів, пенсіонерів, кримських 

татар // Голос України. — 2020. — 17 січ. (№ 9). — [Електронні дані]. 

Йдеться про оприлюднену Американською правозахисною організацією 

Human Rights Watc (HRW) доповідь про дотримання прав людини в 2019 

році в 100 країнах світу. Щодо ситуації в України, HRW вважає, що 

найбільше права порушуються на окупованих територіях. Значну 

кількість порушень зафіксовано в сфері журналістської діяльності, а 

також акцентовано увагу, що досі не притягнуті до відповідальності 

причетні до вбивств на Майдані 2014 року та до насильства в Одесі. На 

окупованих територіях порушуються права пенсіонерів, тривають атаки 

на цивільні установи, є випадки обстрілу шкіл. В доповіді також 

відзначено, що в анексованому Криму російська влада продовжує 

переслідувати кримських татар, більшість з яких – активні члени 

”Кримської солідарності”, а також повідомляється про переслідування 

на релігійному грунті. Текст: http://www.golos.com.ua/article/326385 

http://www.golos.com.ua/article/326385


40. Посилення соцзахисту військових // Юрид. вісн. України. — 

2019. — 20 – 31 груд. (№ 51/52). — С. 23. Подано інформацію, що 

Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроект № 1198 

”Про внесення зміни до статті 13 закону ”Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту 

окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зазначено, що 

військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час бойових дій, 

надається право на безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони 

здоров’я Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів 

виконавчої влади, які, відповідно до Закону, здійснюють керівництво 

військовими формуваннями. 

41. Староконь С. Бойовикам віддали злодіїв та вбивць / Софія 

Староконь // Газета по-українськи. — 2020. — 16 січ. (№ 3). — С. 2. 

Йдеться про те, що під час обміну полоненими торік 29 грудня бойовикам 

віддали 15 кримінальних злочинців, які не мають відношення до війни на 

Донбасі. Зазначено, що віддали Україні харків’янина Максима Мисяка, 

звинувачуваного в трьох убивствах і замаху на колишнього нардепа Ігоря 

Котвицького, жителя Дніпра Олександра Хавера, який сидів за розбій, та 

Михайла Титова, який убив літнього жителя Волновахи, щоби 

пограбувати. Натомість до бойовиків поїхав Володимир Конончук, який 

убив племінницю, Микола Тоцина, засуджений за вбивство жінки, та інші. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_bojovikam-viddali-

zlodiyiv-ta-vbivc/947155 

42. Ухман М. Полеглі відвертають кулі від живих / Михайло 

Ухман // Свобода (Тернопіль). — 2019. — 18 груд. (№ 100). — С. 6. 

Йдеться про учасника Революції Гідності, добровольця, учасника АТО - 

ООС Тараса Бобанича (псевдо ”Хаммер”). 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_bojovikam-viddali-zlodiyiv-ta-vbivc/947155
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_bojovikam-viddali-zlodiyiv-ta-vbivc/947155


43. Учасникам ООС виплачено майже 27 млн грн премій // 

Полтав. думка. — 2020. — 9 січ. (№ 2). — С. 2. Повідомлено, що 2019 року 

українським військовим, які були залучені до проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, виплатили понад 26, 7 млн. грн. премії. 

Всього премії отримали 4 тис. 580 військовослужбовців. 

44. Цура С. Український літак могли збити російською 

ракетою / Соломія Цура // Газета по-українськи. — 2020. — 16 січ. (№ 3). 

— С. 1, 3. Йдеться про те, що іранські військові з Корпусу вартових 

ісламської революції 11 січня могли збити український ”Боїнг-737” із 

зенітно-ракетного комплексу ”Тор-М1” російського виробництва, однак 

зауважено, що такі ЗРК є на озброєнні в армії РФ. До визнання провини 

Іран наполягав на версії технічної несправності літака. Позицію змінили, 

бо неподалік від місця падіння лайнера знайшли частину ракети, а в 

інтернеті з’явилося відео ймовірного влучання снаряду в повітряне судно. 

Версію збиття до іранської заяви підтвердили й українські експерти, яких 

допустили на місце катастрофи. Виявили в обшивці літака пробоїни від 

уламків ракети, незважаючи на те, що більшу їх частину 9 січня іранці 

вивезли. Ті, що лишилися, згрібали бульдозером докупи. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_ukrayinskij-litak-mogli-zbiti-

rosijskoyu-raketoyu/947159 

45. Чепурко В. Спасать армию будут вчерашние выпускники / 

Валерия Чепурко // КП в Украине. — 2020. — 17 янв. (№ 6). — С. 6. 

Йдеться про указ Президента України Володимира Зеленського стосовно 

весняного та осіннього призову юнаків до армії з 18-ти років, а не з 20-ти 

як було раніше. Рішення підкоригувати призовний вік ухвалив Генеральний 

штаб Верховного головнокомандувача п’ятого Президента України 

Петра Порошенка. В Офіс Президента Володимира Зеленського були 

представлені розрахунки Генштабу, які вказують на гостру нестачу 

людей в армії. Наведено коментар військового експерта Ігоря Романенка. 

Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2020/january/17/ 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_ukrayinskij-litak-mogli-zbiti-rosijskoyu-raketoyu/947159
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46. Чорна С. Відбулося перше засідання Конституційного 

клубу / Світлана Чорна // Голос України. — 2020. — 17 січ. (№ 9). — 

[Електронні дані]. Йдеться про перше засідання Конституційного клубу в 

Товаристі ”Знання” під головуванням судді Конституційного Суду у 

відставці Володимира Кампо, присвячене проблемам дотримання і 

порушення правових норм на окупованих територіях – у Криму та на 

Донбасі. Зокрема, у своєму виступі політв’язень Кремля Володимир Балух 

зазначив, що на анексованому Росією півострові замість законів 

працюють ”лекала ФСБ”, а голова правління Товариства ”Знання” 

України Василь Кушерець наголосив на активній позиції кожного 

громадянина та закликав ”продукувати моральних авторитетів і 

гуртуватися навколо них”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/326354 

47. Чорна С. Двадцять тисяч освячених ікон Пресвятої 

Покрови передадуть бійцям / Світлана Чорна // Голос України. — 2020. 

— 14 січ. (№ 6). — [Електронні дані]. Йдеться про те, що в Свято-

Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві Блаженніший митрополит 

Київський і всієї України Епіфаній освятив понад 20 тисяч ікон 

”Пресвятої Богородиці – покровительки українських воїнів” для 

військовослужбовців. Зазначено, що образи було виготовлено в межах 

Всеукраїнської акції ”Воїни під покровом Богородиці”, яку започаткувало 

Синодальне управління військового духовенства Православної церкви 

України (ПЦУ) за підтримки відомого мецената, голови Благодійного 

фонду ”Корона князів Острозьких” Робертаса Габуласа. Почесними 

гостями заходу стали Надзвичайний і Повноважний посол Литовської 

Республіки в Україні Марюс Януконіс, який активно сприяє медичній 

реабілітації українських військовослужбовців, а також командувач 

Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана 

Костянтина Острозького, що дислокується у Любліні (Польща), 

полковник Дмитро Братішко і командир 30-ої окремої механізованої 

http://www.golos.com.ua/article/326354


бригади імені князя Костянтина Острозького полковник Іван Гараз. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326181 
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