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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Дахно О. Ю.  Особливості відмежування неміжнародних 

збройних конфліктів від масових заворушень та інших порушень 

громадського порядку (практичне значення) / О. Ю. Дахно // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 54. —         

С. 215-218. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-54. Розглянуто 

питання відмежування неміжнародних збройних конфліктів від масових 

заворушень та інших порушень громадського порядку. Проаналізовано 

головні відмінності неміжнародних збройних конфліктів від масових 

заворушень та практичні наслідки цих відмінностей. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 

2. Савчук К. О. Особливості правового регулювання членства 

в Організації Північноатлантичного договору / К. О. Савчук, І. М. 

Проценко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 3. — С. 258-265. На 

основі аналізу положень Північноатлантичного договору 1949 р. та низки 

інших нормативних актів НАТО  проаналізовано критерії та процес 

набуття членства в цій Організації. Окрему увагу приділено процесу 

підготовки держави до членства в Альянсі, який умовно складається з 

двох етапів: етапу Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо питань 

членства та відповідних реформ і етапу Плану дій щодо членства в НАТО. 

У зв’язку з тим, що Україна перебуває на етапі Інтенсифікованого 

діалогу, розкрито проблемні моменти, які можуть виникнути під час 

проходження нею наступного етапу – Плану дій щодо членства в НАТО, а 

також при безпосередньому прийнятті рішення державами-членами 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf


НАТО про залучення до їх складу нового члена. Текст: 

http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/map/CHAS19_3.pdf 

Статті з періодичних видань 

3. Бутирська Н. Ядерний броманс / Наталія Бутирська // 

Дзеркало тижня. — 2019. — 21 – 26 груд. (№ 49). — С. 5. Йдеться про те, 

що Північна Корея повернулася до погроз і шантажування США. 

Зазначено, що в Кім Чен Ина був непоганий шанс повести країну шляхом 

китайських реформ або скористатися нинішнім досвідом В’єтнаму, 

особливо зважаючи на сприятливу політичну кон’юнктуру, яка склалася в 

особах американського і південнокорейського президентів. Однак 

сподівання, що молодий лідер перейметься позитивними прикладами інших 

країн і вийде за межі усталених династійних страхів, виявилися марним. А 

поки що Північна Корея, намагаючись посилити тиск на США і Дональда 

Трампа особисто, йде на нове свідоме загострення ситуації, позаяк інших 

методів у її арсеналі немає. Президент Трамп усе ще шукає можливостей 

не втратити бодай ті напрацювання, які він уже вніс до списку своїх 

досягнень на північнокорейському фронті, однак і КНДР підвищує ставки. 

Тож цілком можливо, що апетити Північної Кореї в розпал 

президентської кампанії США можуть повернути ситуацію в точку 

кипіння 2017 року. Текст: https://dt.ua/international/yaderniy-bromans-

333618_.html 

4. Діяти задля національних інтересів // Шлях перемоги. – 

2019. – 25 груд. (№ 52). — С. 2. Подано заяву Стратегічної Ради Руху 

опору капітуляції щодо результатів ”Нормандської зустрічі” та 

подальшьх дій. Наголошено на неприпустимості врегулювання конфлікут 

на Донбасі за рахунок поступок і обмеження суверенітету України. 

Міститься звернення до Президента України Володимира Зеленського та 

його політичної команди із закликом ”не руйнувати Конституцію України 

та український парламентаризм, не послаблювати єдність країни, її 

обороноздатність та спроможність до спротиву агресору”. Окреслено 
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https://dt.ua/international/yaderniy-bromans-333618_.html
https://dt.ua/international/yaderniy-bromans-333618_.html


першочергові завдання Руху опору капітуляції: розробка закону про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 

і Луганської областей;   участь в обговоренні проектів інших нормативних 

актів щодо відсічі агресії Росії; робота з дипломатичним корпусом з 

метою згуртування партнерів та союзників задля стримування 

російського агресора і відновлення довгострокового миру у Європі. 

5. Козлов И. В Ливии находятся две тысячи российских 

наемников из ЧВК Вагнера / Игорь Козлов // Факты и коммент. – 2019. – 

27 дек. - 2 янв. (№ 50). — С. 3. Проінформовано про публічне 

обвинувачення Росії у здійсненні політики, спрямованої на загострення 

ситуації в Лівії, проголошене Президентом Туреччини Реджепом 

Ердоганом у ході його візиту до Тунісу. Турецький лідер заявив, що 

”сьогодні в Лівії знаходяться п’ять тисяч найманців із Судану й дві 

тисячі найманців із ПВК (приватна військова компанія) Вагнера”. 

6. Унлюхисарджиклі О. Озґюр Унлюхисарджиклі: 

”Незважаючи на близькі стосунки між Ердоганом і Путіним, турецька 

політика щодо Криму та України є чіткою й зрозумілою” / Озґюр 

Унлюхисарджиклі ; спілкувався Юрій Лапаєв // Укр. тиждень. – 2019. –    

№ 47 (22 - 28 листоп.). — С. 13-15. Подано інтерв’ю з директором офісу 

Німецького фонду Маршалла в Анкарі Озгюром Унлюхисарджіклі, яке 

присвячено обговоренню нинішнього стану відносин між Туреччиною, 

США та Росією, а також перспектив українсько-турецького діалогу. 

Текст: https://tyzhden.ua/World/237921 
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