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Війна на Донбасі, анексія Крима 
 

 
 

Аслунд А. Україна: що пішло не так і як це виправити = Ukraine: what went wrong 
and how to fix it / А. Аслунд, Ін-т міжнародної економіки Петерсона; пер. з англ. 
В.  Губенко [та ін.]; наук. ред. В. Дротенко. – К. : Києво-Могилянська академія, 
2015.  – 292 с. 
У цій книжці один із провідних світових експертів з питань національної економіки 
України пропонує її новій владі стратегію реформ. Андерс Аслунд стверджує, що 
фундаментальною проблемою країни є корупція та погане управління, і через це потрібна 
радикальна реформа держави згори донизу. Він закликає очистити судову та 
правоохоронну системи, розпустивши ряд дозвільних установ, котрі своїм ліцензуванням 
та сертифікацією виснажують економіку країни.  
Автор обстоює дерегуляцію й урізання марнотратних державних видатків – водночас 
ратуючи за зовнішнє фінансування на чолі з Міжнародним валютним фондом із 
залученням Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Велика увага приділяється 
енергетичному сектору, який, на переконання Аслунда, є осередком високопосадової 
корупції та спустошливих субсидій, тому має бути реформований. Деталізовано також 
низку реформ в освіті й охороні здоров’я. Підтримку України в її демократичних та 
економічних реформах, на думку автора, має здійснювати Європейський Союз. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325493/default 
 
 
Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / В. П. Горбулін [та ін.], Нац. ін-т 
стратег. дослідж. Закарпат. філіал; гол. ред. В. П. Горбулін; редкол. О. С. Власюк 
[та  ін.]. – К. : Фенікс, 2015. – 473 с.  
Читачу пропонується комплексне дослідження проблематики війни на Донбасі та анексії 
Криму. Дослідження здійснене з позицій національної безпеки України. Збройна агресія 
Росії розглядається як стрес-тест для глобальної та національної безпеки та каталізатор 
перезавантаження зовнішньої політики України. Аналізуються причини та наслідки 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325493/default


тимчасової втрати контролю над окремими територіями України. Обґрунтовується 
позиція України та висвітлюються підходи ЄС та Росії до врегулювання ситуації на 
Донбасі в Мінському процесі. Визначені умови реінтеграції та пріоритети відновлення 
Донбасу. Окреслені шляхи подолання соціальних наслідків збройної агресії Росії проти 
України. Розроблені прогнози розвитку подій на Донбасі та довкола Криму, а також 
сценарії майбутнього України в глобалізованому світі. 
Розраховано на політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої ланки, 
науковців у сфері безпекознавства. Результати дослідження будуть корисними для 
освітян, сфера діяльності яких стосується національної безпеки, а також зацікавлять 
національно свідомих громадян. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325840/default  
 
 
Задорожній О. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / О. Задорожній, 
Укр. асоц. між нар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 
К. : К.І.С., 2015. – 572 с. 
Представлена наукова монографія – комплексне міжнародно-правове дослідження 
відносин, пов’язаних з міжнародною взаємодією Російської Федерації та України з 
«кримського питання» після відновлення їхнього державного суверенітету (1991-2014рр.) 
і впродовж російської агресії у Криму, спрямованої на анексію півострова. В роботі 
окреслені передумови «кримської проблеми» у міжнародно-правових відносинах України 
та Російської Федерації; охарактеризовані визначальні тенденції, притаманні цим 
відносинам на кожному з етапів українсько-російської міждержавної взаємодії після 
припинення СРСР, надана міжнародно-правова кваліфікація агресії РФ та анексії 
Кримського півострова; надані пропозиції щодо міжнародно-правових засобів реагування, 
спрямованих на припинення протиправних дій, повернення фактичного контролю України 
над Кримом, компенсацію завданої нашій державі шкоди, притягнення до кримінальної 
відповідальності винних в агресії, воєнних злочинах і злочинах проти людяності.  
Для всіх, хто цікавиться актуальними питаннями міжнародного права. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325463/default 
 
 
Задорожний А. Росийская доктрина международного права после аннексии Крыма : 
монография / А. Задорожний; Укр. ассоц. междунар. права, Киев. нац. ун-та им. Т. 
Шевченко. Ин-т междунар. отношений – К. : К.И.С., 2015. – 143 с. 
Монографія є комплексним дослідженням підходів російської доктрини міжнародного 
права при оцінці подій 2013-2015 рр, прямо і побічно пов'язаних з міжнародно-правовими 
відносинами України і РФ -Революції гідності в Україні, використання сили РФ в Криму і 
"приєднання півострова, збройного конфлікту в частинах Донецької та Луганської 
областей. Здійснено аналіз основних аргументів, що обґрунтовують "правомірність" дій 
РФ "порушення міжнародного права Україною" проведена оцінка відповідності висновків 
російських дослідників міжнародно-правовим нормам і принципам, практиці їх 
застосування, сучасних підходів світової науки міжнародного права. Визначено зміни, які 
зазнали позиції російської доктрини, що стосуються основних питань міжнародно-
правового регулювання міждержавних відносин, під впливом подій 2013-2015 рр.; 
зроблені загальні висновки про особливості нинішніх доктринальних підходів та основні 
тенденції їх трансформації. 
Для всіх, хто цікавиться актуальними проблемами міжнародного права. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325462/default 
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Журналістські розслідування – 2014 / ГО «Харківська правозахисна група»; 
упоряд.  Є. Ю. Захаров. – вид. 2-ге, випр. та доповн. – Х. : Права людини, 2015. – 
363  с. 
У виданні подаються деякі журналістські розслідування, проведені Харківської 
правозахисною групою в 2013-2015 рр.  
Книга побудована із чотирьох розділів: Права людини; Національна безпека. Воєнний 
конфлікт на південному сході; Боротьба з корупцією; Історія хвороби. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325317/default 
 
 
 
Свобода інформації в Україні. Теорія та практика / ГО «Харківська правозахисна 
група»; упоряд. О. М. Павліченко, Р. І. Стадник; худож.-оформ. Е. Ю. Захаров. – Х. 
:  Права людини, 2015. – 215 с. 
Видання «Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика» є другим виданням 
посібника для співробітників державних органів та органів місцевого самоврядування, на 
яких покладено відповідальність за надання публічної інформації. Це оновлене видання 
підготовлене після набуття чинності Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» і враховує практику його застосування. Видання побудоване як навчально-
методичний посібник з викладом основних положень та питаннями, які вимагають 
опрацювання. Цей посібник може бути використаний під час практичних навчань 
працівників, які відповідають за надання інформації в порядку застосування Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», він буде корисним всім, хто опікується 
питаннями доступу до інформації. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325052/default 
 
 
 
Турченко Г. Проект «Новоросія» 1764-2014 рр. Ювілей на крові / Г. Турченко, 
Ф.  Турченко; наук. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 115 с. 
Автори розглядають історичні передумови появи 1764 р. російського імперського проекту  
«Новоросія» і спроби його реалізації царською Росією XVIII – поч. ХХ ст., Тимчасовим 
урядом 1917 р., більшовиками після Жовтневої революції і сучасною Росією. В контексті 
цього проекту простежується 250-річна еволюція українсько-російських відносин.  
Наводяться історичні факти, статистичні і картографічні матеріали, характеризуються 
особливості і, особливо, спільні риси політики російських режимів щодо України. 
Для всіх, хто цікавиться витоками «гібридної» війни на Сході України і хоче мати 
матеріал для прогнозу його можливого розвитку. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325432/default 
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Небесна сотня / К. Богданович [та ін.]; упоряд. О. Трибушна, І. Соломко; передм. 
Патріарха Філарета, о. Г. Коваленка, о. Святослава; худож.-оформ. Л. П. Вировець. –
  Х. : Фоліо, 2015. – 206 с. : фото. 
Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, які віддали 
найцінніше – своє життя – заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почати 
змінювати свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні. 
Герої цієї книги – звичайні люди з різних куточків нашої держави. Вони дуже різні-
заробітчани, науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не 
зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла». 
Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну самопожертву героїв 
Небесної сотні назавжди залишилася в серцях українців. Вона – німе нагадування всім 
нам про те, якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати 
справжньою європейською державою. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325363/default 
 
Филипович Л. Майдан і церква / Л. Филипович; відп. ред. Л. О. Филипович, О. 
В.  Горкуша. – К. : Техніка, 2015. – 650 с. : ілюстр. 
Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр., що відбулися в Україні після не 
підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з 
мирними протестами проти політики влади. Фокус зроблений на зборі та аналізі 
інформації про реакцію релігійних організацій України та їх лідерів на мирні протестні 
народні акції та спроби силового придушення волевиявлення народу. До збірки увійшли 
не тільки хронологія подій, офіційні документи ВРЦіРО, окремих релігійних організацій, 
звернення та заклики релігійних лідерів до народу і до влади, неофіційні висловлювання 
та коментарі звичайних віруючих та їх пасторів, але й експертні оцінки політиків, 
державних діячів, а перш за все – релігієзнавців, які покликані об’єктивно і неупереджено, 
позаконфесійно і полісвітоглядно розкрити суть духовного Майдану, зміст революції 
гідності, показати роль релігії і Церкви в становленні громадянського суспільства та 
сучасних соціально-політичних процесах. 
Рекомендовано для науковців, державних службовців, релігійних лідерів, усіх, хто 
цікавиться проблемами позиціювання Церкви в сучасному світі, її ролі в політичних 
процесах. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325409/default 
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Яневський Д. Проект «Україна». Відомі історії нашої держави: продовження, 1774-
1914 рр. / Д. Яневський; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. – Х. : Фоліо, 2015. – 286 с. : 
ілюстр. 
У новій книжці заслуженого журналіста України, доктора історичних наук 
Данила  Яневського продовжується розповідь про події, що відбувалися на території 
сучасної України після окупації Російською імперією та монархією Габсбургів у 1781-
1914 роках. В основу цієї розповіді покладені узагальнені висновки білоруських, 
литовських, польських та українських науковців, які показали, що уніфікаційна політика 
російських окупантів була спрямована на знищення культурної, національної, релігійної, 
мовної ідентичності окупованих народів, тоді як на землях, які опинилися під 
австрійською владою, відбувався соціальний, економічний, політичний, культурний 
розвиток населення. Але завжди були вільні та небайдужі люди, які у різні часи 
намагалися зробити Україну «ідеальною» правовою державою для всіх народів, що її 
населяли. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/325508/default 
 
 
Яцко Н. PR та маніпуляції : практичний словник / Н. Яцко; ред. В. М. Карпенко. – 
К.  : В. Карпенко, 2015. – 471 с. 
Практичний словник включає визначення та пояснення базових термінів з комунікацій, 
психології, логіки, політології, управління маркетингу та реклами, а також різного роду 
маніпулятивних практик. Уважне знайомство зі словником допоможе читачеві 
зорієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, зрозуміти їх витоки та призначення і 
відчути себе впевненіше з погляду власного вибору у спілкуванні з зовнішнім світом. 
Для полегшення сприйняття досить широкого різногалузевого матеріалу до словника 
включено нарис Олексія Карпенка «Історія піару та реклами на теренах України», а також 
практичні поради, деяку інформацію щодо загальної статистики і фізичних та 
психологічних можливостей людини, короткі англо-українські словники, адреси світових 
та національних мережевих пошукових систем. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/324990/default 
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