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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Малолітнева В. К. Роль соціально відповідальних 

публічних закупівель у забезпеченні зайнятості внутрішньо 

переміщених осіб / В. К. Малолітнева // Прав. держава. – 2019. – № 36. — 

С. 47-58. Розроблено нові способи застосування соціальних вимог у 

закупівлях з метою інтеграції або реінтеграції осіб на ринок праці. 

Визначено, що вимоги з працевлаштування можуть підлягати оцінюванню 

під час прийняття рішення замовником про присудження договору про 

закупівлю; або вимоги зазначаються як умови договору у частині 

визначення порядку його виконання. Доведено доцільність проведення 

оцінювання позитивного (соціального, економічного та екологічного) 

ефекту публічних закупівель на національному та місцевому рівнях. Текст: 

http://pd.onu.edu.ua/article/view/184865/185340 

2. Небезпеки затоплення шахт Донбасу // Екол. вісн. – 2019. – 

№ 5. — С. 5. Йдеться про те,  що 17 вересня 2019 року у Торецьку на 

Донеччині відбулося віїздне засідання робочої групи Всеукраїнської 

екологічної ліги, метою якої стало вивчення екологічних та економічних 

ризиків закриття шахт Донбасу. 

3. Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та 

перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 

20-річчю екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова,  (м. Одеса, 

14 - 15 верес. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [відп. ред.: І. А. Ломачинська, А. В. Смітюх ; 

редкол.: А. В. Андрейченко та ін.]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 712, [12] с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802365 Зі змісту: Реалізація окремих 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
http://pd.onu.edu.ua/article/view/184865/185340


конституційних прав дітей на території тимчасово окупованої АР Крим / 

Л. О. Кадегроб. – С. 456-461. 

4. Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали                

X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених,     

м. Одеса, 19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. 

юрид. акад.”, Соц.-прав. ф-т, Каф. труд. права та права соц. забезпечення, 

Студент. наук. т-во соц.-прав. ф-ту ; [уклад.: О. І. Босак, І. С. Горбова, Ю. І. 

Лобурак; за заг. ред. Г. І. Чанишевої]. — Одеса : Фенікс, 2019. — 284 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802396 Зі змісту: Юридичні гарантії 

прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / Т. Р. Кульчицький. – С. 181-

184. 

5. Cieriebriak K. I. Development of united territorial communities 

in the east of Ukraine = Розвиток об’єднаних територіальних громад на 

сході України / K. I. Cieriebriak, S. I. Hrechana, D. V. Zablodska // Вісн. 

Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2019. – № 4, ч. 2. — С. 17-22. Наведено 

результати аналізу фінансової децентралізації та практики 

впровадження реформ у об’єднаних територіальних громадах Донецької 

та Луганської областей України в контексті впливу на подальший 

розвиток цих територій. Визначено переваги та недоліки фіскальної 

децентралізації, які можуть виникнути в об’єднаних територіальних 

громадах під час проведення реформ фіскальної децентралізації. Текст: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3001/1/%d0%92i%d1

%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20_4_%28252%29_2.pdf#page=17 

Статті з періодичних видань 

6. Запорука згуртованостві громад – волонтерство // Харьков. 

известия. — 2020. — 21 янв. (№ 7). — С. 7. Висвітлено матеріали 

установчого семінару проекту Харківської обласної молодіжної 

організації ”Харківський центр волонтерів” під назвою ”Розвиток 

волонтерства – запорука згуртованості громад!”, що відбувся 16 січня 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3001/1/%d0%92i%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20_4_%28252%29_2.pdf#page=17
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2020 року на базі Харківського медіа центру ”Время”. Зазначено, що 

учасниками семінару стали волонтери, які працюють в соціальній сфері, 

представники молоді та сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, 

активна молодь з особливими потребами та ін. Учасники заходу 

відзначали, що саме волонтерство наразі має стати запорукою 

згуртованості громади на місцевому рівні. 

7. Зцілюючи тіло, вони зцілюють свій дух // Уряд. кур’єр. — 

2020. — 31 січ. (№ 19). — С. 2. Йдеться про підписання Організаційним 

комітетом ”Ігор нескорених” і групою компаній SportLife меморандуму 

про співпрацю, що дасть змогу вирішити низку питань підготовки 

української національної збірної до наступних ігор, які пройдуть у Гаазі 

(Нідерланди) з 9 по 16 травня 2020 року. Зазначено, що ”Ігри нескорених” 

на законодавчому рівні зафіксовано як спортивно-реабілітаційний захід 

для українських ветеранів і на їх фінансування з державного бюджету 

передбачене відповідне фінансування. Під час церемонії підписання 

меморандуму голова благодійного фонду ”Повернись живим” Віталія 

Дейнега наголосив на важливості сформувати позитивний образ 

ветерана війни, а віце-президент з сервісу групи компаній SportLife 

Маргарита Годун проінформувала про реалізацію ініційованої компанією 

програми ”Мирне життя”, якою передбачено відновлення і реабілітацію 

для бійців після АТО. Учасник національної збірної ”Ігор нескорених” Ігор 

Безкаравайний відзначив, що взаємодія держави і бізнесу створила 

можливість для ветеранів займатися спортом, та закликав ветеранську 

спортивну спільноту залучати якнайбільше людей до занять спортом. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zcilyuyuchi-tilo-voni-zcilyuyut-svij-

duh/  

8. Леошко В. Закордонні експерти вивчали проблеми 

зайнятості на Донеччині / Владислав Леошко // Голос України. — 2020. 

— 5 лют. (№ 22). — [Електронні дані]. Йдеться про відвідання Донецького 

обласного центру зайнятості представниками ТОВ ”Сівітта Україна”, 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zcilyuyuchi-tilo-voni-zcilyuyut-svij-duh/
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Литовського центру соціальних досліджень та ПРООН в Україні в межах 

проекту ”Комплексний аналіз Державної служби зайнятості на 

національному, обласному і місцевому рівнях”. Зарубіжні експерти 

ознайомились з основними напрямами та завданнями роботи центру та 

під час спілкування з його співробітниками особливу увагу звернули на 

реалізацію активних програм зайнятості на ринку праці та механізми 

взаємодії з партнерами. Директор Литовського центру соціальних 

досліджень, професор Вільнюського університету, експерт з політики 

зайнятості Європейської комісії Богуславас Грузевскіс високо оцінив 

роботу центру та зазначив, що має намір рекомендувати запровадити в 

Литві деякі ідеї та напрацювання донецьких колег. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327222 

9. Лібанова Е. Елла Лібанова: ”Те, що провів Дубілет, — це 

просто не перепис” / Елла Лібанова ; спілкувалася Алла Котляр // 

Дзеркало тижня. — 2020. — 1 – 7 лют. (№ 1280). — [Електронні дані]. 

Наведено інтерв’ю з Еллою Лібановою, директором Інституту 

демографії та соціальних досліджень НАН України про результати 

пробного перепису, проведеного наприкінці грудня в Бородянському районі 

Київської області та Оболонському районі Києва. Зазначено, що голова 

Луганської ОДА Сергій Гайдай заявляв, що, за його даними, в Луганській 

області проживає на 380 тисяч людей (33 %) менше, ніж випливає з 

результатів електронного оцінювання (1 127 500). У зв’язку з цим Елла 

Лібанвська наголошує: ”Голови обладміністрацій, особливо в областях, 

прилеглих до зони конфлікту, можуть розповідати багато. Але ніхто не 

впевнений у тому, що там є насправді. Можу сказати одне: коли я 

подивилася статистику щодо ВПО і того, скільки людей зареєстровані як 

ВПО в Луганській та Донецької областях, у мене виникло багато 

запитань. Як спеціаліст я розумію, що оцінкою чисельності по Україні 

можна користуватися. А ось коли спускаєшся нижче, постає дуже 

http://www.golos.com.ua/article/327222


багато запитань”. Текст: https://dt.ua/internal/ella-libanova-te-scho-proviv-

dubilet-ce-prosto-ne-perepis-337785_.html 

10. Лоюк І. Розділити міністерства, або Вперед у минуле / Ірина 

Лоюк // Дзеркало тижня. — 2020. — 1 – 7 лют. (№ 1280). — [Електронні 

дані]. Йдеться про те, що оприлюднені ”плівки Гончарука” стали нагодою 

до розмови Президента з Прем’єр-міністром і ніби ненароком Президент 

згадав про ”необхідність розглянути можливість” розділення об’єднаних 

доти міністерств, у тому числі Міністерства у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 

Зазначено, що об’єднання було викликом для команди міністерства: до 

вирішення проблем ветеранів додалися проблеми, яких не змогли вирішити 

в межах окремого міністерства раніше. Це дуже великий пласт роботи, 

що потребував злагоджених зусиль багатьох органів влади і за обсягом не 

міг вміститися в одному міністерстві, поряд із ветеранськими 

проблемами. Беручи до уваги штатну неукомплектованість, ефективна 

робота на всіх напрямах розцінювалася як щось фантастичне. Текст: 

https://dt.ua/internal/rozdiliti-ministerstva-abo-vpered-u-minule-337626_.html 

11. Малімон Н. Доки міністри засідають / Наталія Малімон // 

День. — 2020. — 6 лют. (№ 21). — С. 10. Подано інформацію, що на 

Волині проблему забезпечення житлом ветеранів неоголошеної війни на 

Сході України та вимушених переселенців вирішують завдяки програмі 

”Власний дім” шляхом  надання позик. Джерелами фінансування позик є 

державний, обласний та місцеві бюджети. Позики надаються на підставі 

клопотання органів місцевого самоврядування, за умови укладення 

договорів співпраці з Фондом і забезпечення співфінансування. 

Першочергове надання позик на придбання, будівництво, ремонт житла 

та інженерних мереж надається учасникам бойових дій та внутрішньо 

переміщеним особам. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/doky-

ministry-zasidayut 
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12. Миколюк О. 158 мільйонів — для жертв війни / Оксана 

Миколюк // День. — 2020. — 4 лют. (№ 19). — С. 2. Подано інформацію, 

що в офісі Організації Об’єднаних Націй (ООН) з координації 

гуманітарних питань презентували План гуманітарного реагування для 

України на 2020 рік для захисту прав постраждалих у Донецькій та 

Луганській областях. Йдеться про виділення 158 мільйонів доларів на різні 

потреби для постраждалих від військового конфлікту. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/158-milyoniv-dlya-zhertv-viyny 

13. Миколюк О. 50 % ветеранів знають, що таке 

дискримінація / Оксана Миколюк // День. — 2020. — 31 січ. - 1 лют.      

(№ 17/18). — С. 17. Подано інформацію, що сьогодні в Україні налічується 

понад 450 тисяч ветеранів. Зазначено, що дослідницька агенція Іnfo 

Sapiens за підтримки Міжнародної організації міграції (МОМ) дослідила 

їхні потреби, а також що заважає і що дозволяє їм реінтегруватися в 

суспільство після участі в російсько-українській війні. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/50-veteraniv-znayut-shcho-take-

dyskryminaciya   

14. На засіданні виконкому погоджено міську програму 

забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані // Ужгород. — 

2020. — 11 січ. (№ 1 / 2). — С. 5. Висвітлено матеріали першого у 2020 

році засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. 

Акцентовано увагу на обговоренні міської програми забезпечення житлом 

ветеранів війни в Афганістані та членів їхніх сімей на 2020 – 2024 роки. 

Після узгодження документ планується передати на розгляд сесії міської 

ради.  

15. Пілюк І. ”Один приз – дружина – війна мені вже дала, час 

їхати за наступним” / Інна Пілюк // Цікава газ. на вихідні рівнянам. — 

2019. — 24 груд. (№ 52). — С. 6. Подано інформацію, що учасник операції 

Об’єднаних сил (ООС) Іван Лепеха з Рівного братиме участь в Іграх 
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нескорених – змаганнях для травмованих на війні ветеранів та 

військовослужбовців, які пройдуть у травні 2020 року в Нідерландах.  

16. Україна – Туреччина: інвестиції у пріоритеті // Голос 

України. — 2020. — 5 лют. (№ 22). — [Електронні дані]. Йдеться про 

візит в Україну Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа 

Ердогана, в ході якого відбулося 8-ме засідання Стратегічної ради 

високого рівня між Україною та Турецькою Республікою під головуванням 

президентів двох держав. Окрему увагу приділено посиленню безпеки в 

Чорноморському регіоні та питанням культурно-гуманітарних обмінів, а 

також розвитку співпраці в освітній сфері. Глава Української держави 

відзначив, що запровадження безвізу і подорожей за ID-картками 

позитивно вплинули на зростання взаємних туристичних потоків. 

Важливим аспектом перемовин президентів стали питання звільнення 

українських полонених та захист прав кримських татар, які історично 

мають міцні зв’язки з Туреччиною. Під час перебування в Україні Реджеп 

Таїп Ердоган зустрівся з представниками Меджлісу й запевнив, що ”буде 

всіляко підтримувати цей корінний народ Криму”. Зокрема, під час 

спілкування з представниками ЗМІ Президент Туреччини повідомив, що 

разом із Володимиром Зеленським домовлено реанімувати проект 

будівництва житла в Херсонській області для кримських татар, які 

змушені були залишити окупований півострів. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327226 

17. Чебан О. Вдала ідея може змінити життя / Олег Чебан // 

Уряд. кур’єр. — 2020. — 7 лют. (№ 24). — С. 4. Йдеться про презентацію 

своїх бізнес планів ветеранами АТО/ООС у вінницькому хабі ”Місто 

змістів”. Зазначено, що 25 учасників бойових дій мали змогу пройти курс 

навчання у викладачів Київської школи економіки, які протягом двох з 

половиною місяців ознайомили слухачів з основами бізнес-планування, 

маркетингу, фінансів, продажу та управління командою. Зазначено, що 

програма здійснена за підтримки Zagoriy Foundation спільно з Вінницькою 

http://www.golos.com.ua/article/327226


міською радою. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vdala-ideya-mozhe-

zminiti-zhittya/  

18. Шуткевич О. Багатоповерхівка для нових сусідів / Олеся 

Шуткевич // День. — 2020. — 4 лют. (№ 19). — С. 2. Подано інформацію, 

що укладено угоду про соціальне партнерство щодо будівництва житла 

для внутрішньо переміщених осіб між Вінницькою міською радою, 

громадською організацією ”Об’єднання переселенців ”Спільна справа” та 

обслуговуючим кооперативом ”Житлово-будівельний кооператив 

”Спільна справа””. Зазначено, що згідно з документом, міськрада надає 

земельну ділянку і фінансує розробку проектно-кошторисної документації, 

а зводитиме будинок Житлово-будівельний кооператив ”Спільна справа”. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/bagatopoverhivka-dlya-

novyh-susidiv 
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