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Науковий керівник – проф. Кожолянко Г.К.
Питання сім’ї та сімейних відносин на Буковині
в історичній літературі
Серед науковців поширена думка, що в українців існувала
паралельно патріархальні та мала моногамна сім’ї. У ХІХ ст.
моногамні сім’ї навіть переважали кількісно патріархальні.
Такої думки дотримуються українські науковці С. Бережанська ,
Р.Чмелик .
Щодо терену Буковини, як і в цілому України, міжсімейні
відносини у порівняні з Росією, наприклад, були більш
демократичними. Глава сім’ї ніс відповідальність за всю сім’ю і
часто приймав одноосібні рішення, але в цілому він був
зобов’язаний зважати на думку дорослих членів сім’ї.
Дослідження терену України від кінця ХІХ ст. засвідчують,
що трипільці, поселення яких виявлені і на Буковині, мешкали в
малих за розмірами житлах по 4-6 осіб, тобто кількісно вони
вписуються у моногамну сім’ю. Хоча разом з тим
простежуються і більші житла з кількома вогнищами, які могли
бути місцем перебування великої сім’ї. Ще більше свідчень про
існування моногамної сім’ї у слов’ян-українців подають
археологічні спостереження культур І тис. на терені Буковини
І.Русановою, Б.Тимощуком [3.].
На думку Я.Барана, житла так згруповані, що складають
певні лінії родинних зв’язків. Тобто усередині великих
патріархальних сімей були сім’ї, які складали бічні лінії
родинності1 . На цій же позиції стоїть інший український
археолог В.Баран, який припускає, що синхронні житла навколо
спільного двору патріархальної сім’ї вказують на парний
характер сімей в окремих житлах .
Ю.Гошко стверджує, що до початку ХІХ ст. патріархальної
великої сім’ї в Карпатах не було1. Справді, Карпати в
середньовіччя були заселені слабо, а інтенсивний приплив
населення зафіксовано з ХV – XVI ст. Н.Власова в колективній
монографії “Етнографія східних слов’ян”, стверджує, що в
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Україні у ХVІІІ – ХІХ ст. великої сім’ї взагалі не було, за
винятком деяких районів Полісся та Полтавщини. Автор через
кілька абзаців уже говорить, що мала сім’я стає домінуючою в
українців у другій половині ХІХ ст. 1. Відповідно
стверджується, що у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. в Україні
не було ні великої, ні малої сім’ї.
Насправді у в Буковинському краї основною формою сім’ї
була мала сім’я, яка складалася з двох поколінь (батьки та діти).
Одночасно на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. ще
існувала традиційно-історична форма сім’ї – неподільна
патріархальна сім’я, яка складалася з кількох поколінь,
утворювалася шляхом розростання малих сімей. Вони мали
назву родинна сім’я, фамілія, родинний кут.
Список літератури:
1.Збенович В.Г. Ранній етап трипільської культури на території
України. – К., 1989, С. 162.
2.
Русанова И.П., Тимощук Б.А. Гнездо славянских поселений у с.
Черновка Черновицкой области // Краткие сообщения Института
археологии АН СССР.– М., 1984.– Вып. 179:
3. Тимощук Б.А. Восточные славяне от общины к городам.– М., 1995.
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.Баран Я.В. Слов’янська община (за матеріалами поселення Рашків
І).– Автореф. дис… канд. істор. наук.– К., 1992, С. 239-240.
5.
Баран В.Д. Давні слов’яни.– К., 1998.– Т. 3.
6.
Гошко Ю.Г. Сім’я в Карпатах та Прикарпатті в ХVІ – ХІХ ст. //
Науковий збірник Музею української культури в Свиднику.–
Братислава; Пряшів, 1994.– Т. 19, с. 234-242.
7.
Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. –
М., 1987, с. 364, 367.
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Тетяна Александрова
Науковий керівник – асист. Цікул І. В.
Роль громадських організацій у процесах
демократичного управління
Глобальною політичною та інформаційною реальністю
сьогодення, ігнорувати яку сучасна держава вже не в змозі,
стала активність «третього сектору». Позиція міжнародних
неурядових організацій стосовно світових подій спроможна
вплинути на політику держав. Зазвичай неурядові організації
прагнуть діяти в якості «глобальної совісті», представляючи
широкі суспільні інтереси, що виходять за межі окремих держав.
Вони диктують нові норми, здійснюючи безпосередній тиск на
уряд і ділові кола, закликаючи їх змінити встановлений
політичний курс, опосередковано змінюючи суспільне
сприйняття компетентності держави й бізнесу. Неурядовим
організаціям не властивий «твердий» характер сили, найчастіше
вони вдаються до політики «м'якої» сили, що полягає в
досягненні результату шляхом зацікавленості, а не примусу.
характеризується
Сьогоднішня
інформаційна
епоха
зростаючою роллю неурядових організацій, що здійснюють
свою діяльність на міжнародній арені. Подібна ситуація не є
чимось новим, однак сучасні засоби зв'язку привели до значного
збільшення значущості неурядових організацій. Влада змушена
рахуватися з НУО як в якості союзників, так і супротивників.
При цьому неурядові організації далеко не завжди роблять
світову політику більш демократичною. Більшість із них є
організаціями еліти, що охоплюють вузькі верстви населення.
Деякі діють не досить відповідально і підзвітно. Але,
незважаючи на це, вони привносять у світову політику
плюралізм, привертаючи увагу до проблем, які уряди воліють
ігнорувати, а також виступаючи як міжнародні групи тиску. І в
цьому змісті вони служать свого роду противагою по
відношенню до традиційної державної бюрократії.
Значна частина НУО будують інституції громадянського
суспільства і тим значно впливають на політичне життя.
Побудова громадянського суспільства неможлива без процесу
5

побудови реальних інститутів політичної конкуренції,
прийняття рішень за участю груп інтересів, створення сильних
незалежних неурядових організацій. Громадські організації
роблять значний вклад у демократичне управління, особливо в
країнах перехідного періоду, таких як, наприклад, Україна,
шляхом наступних кроків: підвищення рівня обізнаності
суспільства щодо безпекових питань; аналіз та наголос на
потребах та інтересах суспільства; надання спеціалізованої
інформації та експертизи особам, що приймають рішення;
виконання ролі «наглядача» за державним сектором [1, С. 45].
Протягом останніх років неурядові організації почали
відігравати більш значну роль в обговоренні публічної політики.
Ступінь співпраці НУО і влади має позитивну тенденцію.
Політики, що сформували уряд, усе більше турбуються про
свою легітимність перед громадянами і потребують їх
підтримки. А НУО стають усе більш професійними й
орієнтованими на клієнта і результат. Це зумовлює послідовну й
результативну співпрацю влади та НУО. Однак у цілому
можливість їх ефективного та постійного залучення залишається
обмеженою. На думку С. Коваля, даний процес ускладнюється у
зв’язку з тим, що значна частина громадських організацій досі
знаходяться на стадії формування та розгортання своєї
діяльності [2, С. 133].
Для поліпшення ситуації, на нашу думку, необхідно
паралельно здійснювати два процеси: 1) НУО мають стати
необхідними для влади – розробляти ті продукти і надавати ті
послуги, які влада якісно без них зробити не має змоги; 2) влада
повинна ефективно використовувати потенціал НУО щодо
розробки та впровадження державної політики і законів.
1.
2.

Список літератури:
Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського
суспільства / О. Кіндратець // Людина і політика. – 2004. – №1.
– с. 42 – 48.
Коваль С. В. Типізація взаємодії, як основа громадянського
суспільства / С. Коваль // Актуальні проблеми політики. –
2012. – Вип. 47. – с. 130-135.
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Ганна Апетрі
Науковий керівник – асист. Нечаєва-Юрійчук Н.В.
Придністровський конфлікт: історичний контекст
і політичні наслідки
Розвиток подій в Україні у лютому-березні 2014 року
вкотре підтверджує актуальність проблеми збереження
територіальної цілісності держави у сучасному світі.
Найближчий сусід України – Молдова – зіштовхнулася з цією
проблемою ще до розпаду СРСР та проголошення незалежності.
З огляду на вищесказане вважаємо за необхідне звернутися до
витоків Придністровського конфлікту, який до сьогодні
залишається незалагодженим.
Умовно, причини, які призвели до загострення ситуації у
Республіці Молдова, поділяються на історичні, геополітичні,
економічні, культурні [1]. Історично, Молдова – назва
колишнього князівства у південно-східній Європі, яке
охоплювало території сучасних Молдови, Румунії, України.
Тодішнє князівство Молдова за своєю територією значно
перевищувало територію сучасної Республіки Молдова і мало
північним кордом р. Дністер [3].
15 грудня 1917 року, під час революційних подій у
Бессарабії, на політичній карті Європи з’явилась Молдавська
Демократична Республіка, утворення якої вітала й Українська
Центральна Рада [4]. Однак наприкінці Першої світової війни
Королівство Румунія окупувало Бессарабію, а згодом і
Придністров’я. У 1940 році, відповідно до положень таємного
протоколу радянсько-німецького договору від 23 серпня 1939 p.,
СРСР отримав від Румунії Бессарабію і Північну Буковину.
Політична й економічна кризи в СРСР наприкінці 1980-х
– на початку 1990-х років призвели до його розпаду. Політична
еліта Молдавії (до складу якої входило і Придністров’я)
прагнула скористатися шансом і створити власну державу.
Проте її наміри прямо суперечили інтересам загальносоюзної
еліти, котра намагалася не допустити самостійності цього
«шматочка» держави [2, С.52]. Виразником ідей останньої стала
консервативна придністровська еліта, яка прагнула зберегти свої
7

позиції у регіоні і виступила проти центральної влади Молдавії.
З осені 1990 року починається озброєне протистояння між
Придністров’ям і Кишиневом. 2 вересня 1990 р. Постановою
Другого Надзвичайного з’їзду народних депутатів усіх рівнів
Придністровського регіону була створена Придністровська
Молдавська Радянська Соціалістична Республіка (ПМР або
Придністров’я) зі столицею в Тирасполі. Молдавія цю акцію
оголосила неконституційною. Однак 1 грудня 1991 р. відбулися
президентські вибори і референдум про незалежність
Придністров’я від Молдови [5]. І хоча Придністров’я
залишається невизнаним державним утворенням, Кишиневу так
і не вдалося відновити контроль над даною територією.
Отже, боротьба між консервативною номенклатурою
Придністров’я та молдавською національною елітою, а також
протистояння між центральними органами влади Молдови та
Придністров’я переросла у збройний конфлікт, наслідком якого
стало фактичне відокремлення Придністров’я від Молдови.
1.
2.

3.

4.

5.

Список літератури:
Бабилунга Н., Бомешко Б. Приднестровский конфликт:
исторические, демографические, политические аспекты. –
Тирасполь, 1998. – 87 с.
Єрмоленко Д. Придністровський конфлікт у міжнародних
відносинах: витоки, сучасний стан та перспективи розв’язання
/ Д.Єрмоленко [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.viche.info/joumal/1377
Кава О.С. Причини виникнення придністровського конфлікту
наприкінці 80-х років ХХ століття / О.С.Кава [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/..
./lst/.../12_kava_ os.pdf
Нечаєва-Юрійчук Н. До питання про причини виникнення та
розвиток Придністровського конфлікту / Н.Нечаєва-Юрійчук
// Історична панорама. Збірник наукових статей ЧНУ. –
Випуск 11. – 2010. – С.42-53.
Петрова I. Придністровський конфлікт: передумови і причини
виникнення / I. Петрова [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://uastudent.com/prydnistrovskyj-konflikt-peredumo
vy-i-prychyny-vynyknennja
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Олександр Апетроаєй
Науковий керівник – проф. Ротар Н.Ю.
Упровадження інтегрованих підходів в управління
водними ресурсами за басейновим принципом
Водною
Рамковою
Директивою
ЄС
запроваджено
принципово новий підхід до системи управління водними
ресурсами – так зване інтегроване управління водними
ресурсами за басейновим принципом – яким, зокрема,
передбачено, що основною одиницею управління є басейн
водного об’єкту. Як свідчить світова практика, такий
інтегрований підхід сприяє максимальному досягненню цілей і
завдань охорони та відтворення водних екосистем, забезпечення
раціонального використання водних ресурсів.
Статтею 13 Водного кодексу України встановлено, що
державне управління в галузі використання й охорони вод
здійснюється за басейновим принципом на основі державних,
цільових, міждержавних і регіональних програм використання й
охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Законом України від 24.05.2012 № 4836-VI затверджено
Загальнодержавну цільову програму розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро
до 2021 року, яка передбачає реалізацію комплексу заходів із
упровадження системи інтегрованого управління водними
ресурсами за басейновим принципом.
Незважаючи на це, управління водними ресурсами на
сьогодні в Україні здійснюється за адміністративнотериторіальним поділом, що зумовлено недосконалістю
законодавчої та нормативно-правової бази.
Перехід від адміністративно-територіального до басейнового
управління водними ресурсами потребує удосконалення
законодавства насамперед в частині встановлення правових
норм, спрямованих на практичне запровадження системи
інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом, таких як: визначення основних термінів,
гідрографічне та водогосподарське районування території
України, повноважень органів державного управління та органів
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місцевого самоврядування тощо. Крім того, Водний кодекс
України потребує приведення у відповідність до положень
Закону України від 16.10.2012 № 5456-VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо оптимізації
повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та
природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні».
Максимально ефективному державному управлінню у галузі
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
сприятиме перехід від адміністративно-територіальної до
басейнової системи управління водними ресурсами при якій
головною одиницею управління буде визначено басейн водного
об’єкту. Це передбачено Законом України «Про основні засади
державної екологічної політики до 2020 року», яким визначено,
що «система державного управління в галузі охорони вод
потребує невідкладного реформування у напрямі переходу до
інтегрованого управління водними ресурсами».
Також, відповідно до Закону України «Про основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період
до 2020 року» та Плану заходів з виконання Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського
Союзу
необхідно
розробити
проект
законодавчого акту, спрямований на запровадження принципу
інтегрованого управління водними ресурсами.
Досягненням установлених цілей у разі прийняття змін до
Водного кодексу України буде удосконалення системи
державного управління у сфері охорони та відтворення вод,
раціонального використання водних ресурсів; адаптація
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Список літератури:
1.
www.menr.gov.ua (Міністерство екології та природних
ресурсів України)
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Василь Балан
Науковий керівник – проф. Чучко М.К.
Будівництво найвеличнішої з архітектурних пам`яток
Константинополя – Святої Софії
За ввесь період існування Візантійської імперії у
Константинополі побудовано велику кількість грандіозних
споруд. Але найвеличнішою спорудою столиці став храм св.
Софії, побудований у 532-537 рр. малоазійськими архітекторами
– Анфімієм із Тралеса та Ісідором з Мілета.
В основі нового типологічного рішення Софії лежали вимоги
побуту, що були відбиті в організації плану собору. Софія
являла собою будинок, у якому широкі народні маси, які
стікалися в собор з вулиць і площ столиці, зустрічалися з вищою
аристократією і чиновництвом імперії на чолі з імператором і
патріархом, що виходили із сусіднього Великого палацу[4, с.
92].
Колосальні розміри Софії, особлива багатолюдність і
своєрідність церемоній, які відбувались у Константинополі,
заново
продумати
сам
змусило архітекторів
храму
архітектурний тип купольної базиліки і по-новому його
організувати з урахуванням римського архітектурного досвіду,
який був добре їм відомий[1, с. 161].
Довжина храму становила 77 метрів, це була колосальна
цифра для того періоду. Його головний зал має довгасту форму,
у західній стороні знаходиться вхід, в східній – апсида, яка
відіграє роль вівтарної ніші. Центральна частина залу перекрита
куполом діаметром 31,4 м.
В основу храму покладено план тринефної базиліки. Бічні
нефи мають по два поверхи; середній, більш широкий і високий,
перекритий посередині куполом. Отже, перед архітекторами
постало складне завдання споруди круглого купола над
базилікою, що має прямолінійні обриси[4, с. 96].
У соборі св. Софії застосовано прийом, започаткований в
архітектурі Стародавнього Риму, який називався «вітрилом»
(трикутних вигнутих склепінь, що нагадують надуті вітрила):
між стовпами перекинуті арки, на верхні точки яких спирається
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підстава купола, а в проміжках між цими чотирма точками
важкість зводу беруть на себе вітрила, своїми нижніми кутами
упираючись у стовпи. Величезний тиск, що припадає на стовпи,
передається за допомогою арок на бічні стіни, товщина яких
сягає 6 м.
На відміну від бічних арок, закритих плоскими стінами і
колонадами,
східна
і
західна
арки
підтримуються
напівкуполами. Середня арка на сході веде до абсиди, а середня
арка на заході – до головного входу. Вся ця послідовна система,
що дозволила досягти органічної єдності трьох нефів і купола,
нерозривно пов`язана з художнім образом храму. [2, с. 120].
Про Софійський собор Прокопій Кесарійський писав: «Цей
храм являє собою чудесне видовище… Він піднімається вгору
до самого неба, виділяючись серед інших будівель, як ладдя в
бурхливих хвилях відкритого моря… він весь сповнений
сонячного світла, і здається, ніби храм сам випромінює
світло»[3, с. 240].
Софійський собор був головним храмом Візантії, в якому
служили константинопольські архієпископи, а пізніше –
патріархи. Після завоювання Візантії турками-османами собор
був перетворений на мечеть (у 1453 р.), по кутах до будівлі були
прибудовані мінарети – вежі, з яких мусульман скликають на
молитву[1, с. 156-157]. У 1937 р. урядом Туреччини будівлю
оголошено музеєм.
Отже, Собор Софії в Константинополі значно вплинув на
наступний розвиток архітектури. І хоча жодна будівля вже не
досягала розмірів цього храму, його композиція була зразком,
який наслідували протягом багатьох років.
1.
2.
3.
4.

Список літератури:
Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.2. – М.:
Центрополиграф, 2003. – 541 с.
Кондаков
Н.П.
Византийские
церкви
и
памятники
Константинополя. – М.: Индрик, 2006. – 424 с.
Прокопий Кесарийский О Постройках / Пер. С.П. Кондратьева. –
ВДИ. – 1939. – Т.4. – С. 203-283.
Удальцова З. В. Византийская культура. – М.: Наука, 1988. – 289 c.
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Алла Бегін
Науковий керівник – проф. Фісанов В.П.
Стратегічні напрями забезпечення
природно-техногенної безпеки Чернівецької області
Стан природно-техногенної безпеки Чернівецької
області за своїми складовими вирізняється нестійкою і
різноспрямованою
динамікою.
Ризик
виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і екологічного
характеру в регіоні значною мірою визначається станом та
концентрацією потенційно небезпечних об'єктів (ПНО).
Згідно з Державним реєстром паспортизованих ПНО, на
території Чернівецької області станом на 01.10.2013р.
налічувалось 356 ПНО різного характеру. Кількість їх
зросла протягом останніх років в основному за рахунок
реєстрації нових АЗС.
За значенням інтегрованого показника регіональної
природно-техногенної безпеки Чернівецька область
належить до групи регіонів з підвищеним рівнем безпеки,
займаючи за цим рейтингом в 2013 р. 9-ту позицію (серед
27 можливих).
Стратегією природно-техногенної безпеки Чернівецької
області має бути проведення робіт одночасно у двох напрямах з
реалізацією відповідно поставлених цілей. Перший напрям –
попередження
надзвичайних
ситуацій
природного
і
техногенного характеру, що ґрунтується на оцінці рівня
катастрофічності техногенних систем, які мають тенденцію до
саморозвитку, зумовленого моральним і фізичним старінням
устаткування відповідно до життєвого циклу технологічного
обладнання.
Другий напрям передбачає впровадження заходів щодо
пом'якшення та ліквідації наслідків впливу надзвичайних
ситуацій природного і техногенного походження шляхом
підвищення оперативності й ефективності реагування в
надзвичайних ситуаціях, завчасного накопичення достатніх
резервів матеріальних і фінансових ресурсів [1].
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З огляду на перспективи розвитку Чернівецької області в
розрізі природно-техногенної безпеки та її поточного стану
стратегія реалізації безпеки в цілому відповідає групам заходів
щодо зниження соціально-економічних втрат від надзвичайних
ситуацій відповідно природного та техногенного походження.
Ці заходи полягають у:
зменшенні
рівня
небезпеки
функціонування
підприємств, які у виробничо-технологічних процесах
використовують небезпечні речовини;
підвищенні надійності функціонування ПНО області
шляхом ремонту і заміни устаткування, модернізації;
зниженні рівня вибухопожежної та хімічної небезпеки на
основі модернізації та переоснащення ПНО;
поліпшенні
техніко-технологічного
стану
продуктопроводів та інженерних мереж;
вжитті запобіжних інженерних заходів на територіях,
уражених зсувами, підтопленнями та карстовими процесами;
відселенні людей із небезпечних зон зсувів.
Результатом реалізації стратегічного плану в перспективі
повинно бути зниження ризику надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру області до межі його
нормативних значень, прийнятих у розвинених країнах світу.
Зниження рівня ризику приведе до зменшення кількості НС
природного і техногенного характеру, постраждалих, загиблих
та обсягів матеріальних збитків.
Природоохоронна робота в області спрямовується
насамперед на забезпечення екологічної безпеки для
життєдіяльності населення, яка здійснюється з урахуванням
конкретної екологічної обстановки, техногенного навантаження
на природні ресурси [2].
Список літератури:
1. Екологічний паспорт Чернівецької області. Чернівці: Зелена
Буковина, 2007. – 57 с.
2. http://www.menr.gov.ua/ - сторінка Міністерства екології та
природних ресурсів України.

14

Мар’яна Бежнар
Науковий керівник – доц. Яценюк Г.М.
Взаємовідносини гетьмана І. Брюховецького
з керівництвом православної церкви
В окрему, досить важливу і вкрай делікатну, проблему
суспільно-політичного життя Лівобережного Гетьманату
середини 1660-х років виливається питання взаємин
гетьманського уряду з ієрархами православної Церкви.
Отримавши під час гетьманських перегонів важливу допомогу
від духовенства, зокрема тієї її частини, яку очолював
місцеблюститель Київської митрополії єпископ Мефодій,
І. Брюховецький, зважаючи на надані обіцянки, а також
реальний стан справ, в перший час свого гетьманування
змушений демонструвати свою особливу приязнь до
духовенства. Так, одразу, після Ніжинської ради гетьман видає
ряд універсалів, якими підтверджує старі та надає нові майнові
пожалування цілому рядові лівобережних монастирів: 3 липня
1663 р. Максаківському та Макошинському монастирям, 24
липня Лубенському Мгарському монастирю, 5 серпня
Чернігівському та П’ятницькому монастирям, ще пізніше –
Канівському монастирю [4, с. 284-310].
Не будучи достатньо впевненим у своїх силах, гетьман у цей
час у стосунках з єпископом продовжував вдавати покірного
слугу, намагаючись використати авторитет Мефодія при
вирішенні важливих для себе питань з Москвою. Зокрема,
порушує клопотання про повернення козацькому війську
гармат, захоплених російськими військами, про відправку на
Лівобережжя царських ратників, аби «було з ким проти короля
стати» [1, с. 184-185]. Але, водночас, гетьмана не могло не
турбувати активне втручання церкви у світські справи, а
особливо його намагання примусити уряд І. Брюховецького до
виконання взятих на себе останнім восени 1662 р. в Гадячі
зобов’язань щодо вилучення з гетьманського скарбу прибутків і
залучення їх до царської скарбниці.
В історичній літературі висловлювалися різні думки щодо
часу і причини охолодження стосунків між гетьманом
Лівобережної України та місцеблюстителем Київської
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митрополії. Зокрема, М.Костомаров висловлював припущення,
що сталося це вже після повернення І. Брюховецького з Москви
на початку 1666 р. [3, с. 113], тобто після того, як він вирішив
питання про призначення митрополитом Київським когось з
представників вищого московського духовенства.
У вересні 1663 р. І. Брюховецький відправляє до Москви
генерального обозного І. Цесарського та київського полковника
В. Дворецького, доручивши їм доправити козацьких старшин та
ігумена Мгарського монастиря Віктора Загоровського, які
визнали себе винними у співпраці зі «зрадником» Якимом
Сомком [2, с. 145]. Одночасно гетьман зобов’язує послів під час
переговорів з начальником Малоросійського приказу боярином
П.М.Салтиковим поставити питання про призначення київським
митрополитом московського церковного ієрарха [5, с. 248]. Сам
єпископ Мефодій у цей час, навпаки, усіляко підтримував
гетьмана, переконуючи оточення Олексія Михайловича в тому,
що Іван Брюховецький безперечно великому государю вірний.
Після поїздки до Москви 1665 р. Брюховецький побачив, що
в даний момент підпорядкувати українську церкву Москві не
вдасться. Проти цієї політики піднялися усі: Запоріжжя,
старшина, простий люд і духовенство. Останнє категорично
відмовилося приймати митрополита з Москви. А вже через 3
роки в Україні піднялося повстання, під час якого
Брюховецького було вбито. На десять років Москві знов
довелося забути про Київську митрополію.
Список літератури:
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Богдан Бейсюк
Науковий керівник – доц. Скорейко Г.М.
Аґенор Ґолуховський і Головна Руська Рада:
тиха війна
У системі адміністративного управління Австрійської імперії
середини XIX cт. постать А. Ґолуховського посідає одне із
чільних місць. Будучи представником цісаря в Галичині, Аґенор
Ґолуховський мав у своєму розпорядженні значні ресурси та
адміністративні можливості для проведення загальноімперської
політики.
Спробуємо визначити, якою була лінія Аґенора
Ґолуховського щодо Головної Руської Ради, яка доводила
існування окремого українського народу та боролася за його
вимоги. Коли цісар уперше призначив його губернатором
Галичини, то Головна Руська Рада у Львові 29 січня 1849. р.
постановила «зложити цісареви подяку за іменуваннє для краю
такого спосібного і безсторонного чоловіка» [2]. За те пішли
пізнійше всякі доноси до Відня, щоби викликати підозріння і
недовірє до Українців у центральнім правительстві [1]. Тобто
позиція ГРР була лояльною та навіть вдячною.
Із протоколів засідання ГРР, де формувалася делегація до
губернатора та визначалася програма вимог, стає відомо, що під
час розмови він говорив по-українськи. Але ще більш важливо
зауважити проблеми, які обговорювалися на зустрічі
А.Ґолуховського з українськими політиками: існування
тривіальної школи, труднощі з оплатою праці руських учителів.
Особливо губернатор наголошував на необхідності постійної
комунікації всіх суспільних сил, обговорювати особисто з ним
усі проблеми, також просив не вірити всіляким наговорам [1].
Надії на співпрацю із новим губернатором Головна Руська
Рада справді мала, проте, на жаль, вона не приносила
позитивних результатів на різних ділянках роботи.
Так поступово сформувалася ситуація, коли цілком очевидно
вже визначилися бар’єри, які утруднювали подальшу діяльність
Головної Руської Ради: при декларованій підтримці з боку
губернатора, фактично він позбавив українську організацію
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серйозної підтримки в середовищі влади. Активна політична
діяльність ГРР і постійне розширення її впливу на стан справ у
Галичині – все це не могло залишати осторонь австрійську
владу. Визначальну роль тут відіграв губернатор А.
Ґолуховський, який у своїх донесеннях Відню зображував діячів
ГРР у негативному світлі, підкреслюючи небезпеку виходу їх
з-під контролю уряду.
Закономірно, що у 1851 р. було зліквідовано Головну Руську
Раду та її управлінський апарат як установи «нікому
непотрібні». Одна із заявлених А. Ґолуховським причин, мовляв, не було таких польських установ. А вже у парламенті
було остаточно «скручено карк» проектові поділу Галичини на
два коронні краї - польський та український [3].
Цікаво простежити ставлення губернатора до провідних
діячів Головної Руської Ради на прикладі Михайла Куземського,
заступника та одного з її лідерів. Так, коли місцевий галицький
уряд у 1853 році складав табелі для центральної влади з
характеристикою всіх видатних постатей, які відзначилися
лояльністю, щоб нагородити орденами, директор поліції
Хоминський описав Куземського як австрійського патріота, а
Ґолуховський весь опис перекреслив і зі своєї сторони написав:
«Занадто честолюбний, як католицький священик не заслуговує
на особливу рекомендацію, у вищій ступені пристрасний, до
низьких інтриг весьма доступний» [3].
Отже, намісник Аґенор Ґолуховський протягом своєї
діяльності послідовно займав опозиційну позицію до Головної
Руської Ради, але не виявляв публічно власних намірів ослабити
український суспільний рух у Галичині, ведучи свою тиху війну.
Список літератури:
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Юлія Боднарюк
Науковий керівник – доц. Воротняк І. Д.
Уявлення українців Карпат про природу відьми
Знайомство з віруваннями українського народу, його
демонологією дає змогу глибше пізнати й зрозуміти духовний
світ українців, їхнє ставлення до дійсності. Одним із найбільш
колоритних демонічних персонажів, безперечно, є відьми, які
виступають свого роду посередниками між реальним і
потойбічним світом. У народній уяві українців відьми були двох
видів: родимих її навчених. На відміну від родимої, яка
одержала свої знання від народження, навчена відьма могла
набути їх безпосередньо від чорта, продавши йому душу, або від
інших потойбічних сил. Вони намагалися будь-що перед смертю
передати комусь свої вміння і тим відкупитися від нечистого [4,
с. 91].
Науковці відзначали, якщо знання й уміння вродженої відьми
отримані мимоволі, “ненавмисно”, то навчена знаходить їх
свідомо, за власним злим наміром, шляхом боговідступництва й
укладання договору з дияволом [2, с. 262]. Родимі відьми у
відносинах зі звичайними людьми проявляли деякі риси
доброзичливості, наприклад, допомагаючи у лікуванні хвороб і
охороняючи людей від нападів своїх сестер – навчених відьом.
Вроджені відьми, згідно з народними віруваннями, володіли
більшою магічною силою, але не мали схильності до
шкідництва, на відміну від своїх учених “родичок” [2, с. 263].
Такі риси цих двох видів чаклунок відображені у народному
прислів’ї: “Гірша відьма вчена, ніж родима [3, с. 39].
Вважалося також, що здатність жінки до знахарства чи
чаклунства могла бути викликана неправильною поведінкою її
батьків: якщо мати годувала її груддю “три Великі п’ятниці”,
тобто більше двох років; якщо її мати і вона сама були
народжені поза шлюбом. Доволі поширеним було повір’я, за
яким відьмою могла стати народжена поспіль сьома донька в
сім’ї. У с. Чорнівка Новоселицького р-ну таке повір’я
трактувалося дещо по-іншому: замість жіночої подоби постає
чоловіча, тобто сьомий народжений син стає упирем і вбирає в
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себе ряд функцій відьми [1]. Згідно з повір’ями, що побутували
на Покутті, якщо до неприкритого горщика зі святвечірньою
стравою випадково потрапляла жаринка з печі і її ненароком
з’їдала вагітна жінка, то майбутній дитині судилося стати
відьмою чи упирем [4, с. 91]. Звичайна жінка могла стати
відьмою, якщо в неї вселявся злий дух, диявол чи душа
померлого; якщо вона жила разом з чортом або укладала з ним
угоду заради збагачення. Укладання такої угоди відбувалося
зазвичай вночі у порубіжних локусах, які в народній уяві
асоціювалися з перебуванням нечистої сили, як-то: на
перехресті доріг, біля млина, одинокої криниці в полі [4, с. 92].
На Буковині побутувало уявлення, згідно з яким під час
смерті треба поставити відьмі на голову ніж і вона відразу
помре [1]. Вірили, що після смерті вона ночами відвідує свій
будинок. Для того щоб запобігти такому посмертному
“ходінню”, відьму ховали обличчям вниз або пробивали її труну
осиковим кілочком. На сучасному етапі така інформація побутує
лише як наратив, подібні дії не практикуються.
Отже, в демонологічних уявленнях українського населення
Карпат сам факт володіння деякими таємними знаннями не
розглядався як “гріх”, особливо у випадку лікування родимими
відьмами, рятування від негативних впливів третіх осіб тощо.
Тому й ставлення до них було різним, залежно від того, у який
спосіб були набуті езотеричні знання.
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Анна-Вікторія Бодніцька
Науковий керівник – доц. Сахновський Є.В.
Нейтралітет Бельгії в англо-німецькому протистоянні
( на початку Першої світової війни)
Незадовго до Першої світової війни, в проміжку між 1912 і
1914 роком, було помітно, що англо-німецькі стосунки в цей час
характеризувалися спадом напруги і навіть у певній мірі йшли
пошуки методів урегулювання стосунків між двома державами.
Зокрема Д. Ллойд Джордж вже в час Липневої кризи відзначив,
що Великобританія та Німеччина «починають розуміти, що
можуть співпрацювати заради спільних цілей і що пункти
співробітництва більш важливі, більш численні та значимі, ніж
пункти можливого конфлікту» [2, С. 214].
Та все ж Перша світова війна розпочалася, і вступ
Британської світової імперії тільки підсилював наголос на слові
світова. Безпосереднім приводом став нейтралітет маленької
Бельгії, яку спіткала лиха доля. Але що власне собою являв
бельгійський чи то «вічний» нейтралітет?
Статус нейтралітету в юридичному та політичному сенсах
для держави передбачає відмову від участі у війні між іншими
державами, а в мирний час – відмову від участі у військових
блоках.
У 1830 році після бельгійської революції Бельгія вийшла зі
складу Нідерландського королівства та стала незалежною.
Наступного 1831 року Бельгію було проголошено незалежним
королівством, а королем обрано Леопольда I. Уже у 1839 року,
на Лондонській конференції великих європейських держав,
Великобританія, Франція, Австрія, Пруссія та Росія визнали
незалежність Бельгії та виступили гарантами бельгійського
нейтралітету, а також захисниками її територіальної цілісності.
Попри це надії на збереження нейтралітету та цілісності
Бельгії в 1914 році почали доволі швидко танути, а загроза
порушення нейтралітету зростала з кожним роком. Навіть
політики та військові авторитети країн Антанти були певні, що
рано чи пізно Німеччина порушить нейтралітет сусідніх Бельгії
та Люксембургу. Зокрема, за повідомленнями російського
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військового агента генерал-майора Ностіца, штаби Британії та
Франції ще задовго до війни готувалися до такого розвитку
подій і спонукали до підготовки й бельгійців [4, С. 21].
Одним із планів німецької агресії проти європейських держав
був план Шліффена, який передбачав швидкий наступ на
Францію. На кордонах з Німеччиною існувала система
укріплень відома під назвою лінія Мажино, а тому, згідно з
вищезазначеним планом, німці мали обійти її через територію
Бельгії [1, С. 64], що означало порушити її нейтралітет.
У кінці липня 1914 року рейхсканцлер Німеччини БетманГольвег у розмові з британським послом у Берліні
розмірковував про можливість збереження нейтралітету
Британії у випадку війни проти Росії та Франції, обіцяючи, що
Франції не буде завдано великої шкоди, а цілісність території
Бельгії після війни не буде порушена. Але він швидко зрозумів,
що ситуація складеться не на користь Німеччини, і якщо
Британія й буде брати участь, то на стороні Франції та Росії.
Та навіть якби Британія знехтувала обіцянкою виступити
гарантом бельгійського нейтралітету, то відносини з Францією,
проти якої мала вестися війна, точно б не дозволили їй
залишитися осторонь. У разі ведення війни тільки між
Німеччиною та Росією нейтралітет Британії мав би більше
шансів на існування.
Тому, коли війна вже була невідворотною, Британська
колоніальна імперія вступила в неї як гарант нейтралітету
Бельгії та союзниця Франції.
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Марія Бойко
Науковий керівник – доц. Воротняк І. Д.
Суспільно-політичні передумови зародження
давньогрецької історіографії
Протягом I тис. до н.е. повсюдно від Європи до Тихого океану
відбувається становлення нової – релігійно-філософської форми
ідеології та осмислення світу. Як відомо, цей період (VIII-IІ ст. до
н. е.) К. Ясперс назвав “осьовим часом” [5, с. 32-50]. У рамках
цього філософського погляду на світ помітне місце займає
історична (історико-філософська) свідомість. Уперше найбільш
яскраво історичний спосіб осмислення суспільного життя
проявив себе в Стародавній Греції, чому, на думку деяких
дослідників, сприяв динамізм давньогрецького суспільства,
стрімкий розвиток і бурхливі зміни в усіх сферах життя [3, с.
179].
Період VIII-VI ст. до н.е. характеризувався розширенням
контактів з Східною Егеїдю, що сприяло розвитку торгівлі,
ремесла, грошового обігу, зміцненню приватної власності. У цей
час стали посилюватися суперечності як усередині аристократії,
так і між знаттю і демосом, що перебував на стадії формування.
Тирани, прагнучи надати своєму правлінню блиск, оточували
себе пишним двором, зводили багаті споруди, протегували
науку і мистецтво [4, с. 7].
Індивідуалізм як характерна риса психології особистості
утвердився в економіці і політиці, сприяв виникненню
індивідуалізованої творчості в мистецтві і ремеслі. Усе це разом
створювало сприятливий грунт як для виникнення нових
літературних жанрів, так і для розвитку грецької філософії та
різних наук (у тому числі й історії) [4, с. 7]. Появі історії
сприяло і народження принципово нового літературного жанру
“наукової” прози. У VI ст. до н.е. в грецьких іонійських
колоніях Малої Азії, на батьківщині філософії, історія з’явилася
як різновид такої прози. Філософ Анаксімандр (бл. 610-546 рр.
до н. е.) в цей час створив першу географічну карту всесвіту.
Отже, виникла можливість нового методу просторової
локалізації історичних подій [3, с. 179].
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Головна причина пізнього розвитку жанру історичної
розоповіді полягала в тому, що умови для його розвитку
з’явилися тільки на рубежі VII-VI ст. до н. е., коли в Елладі
відбуваються глибинні соціальні перетворення, що стали
результатом суспільно-політичної боротьби у грецьких полісах.
Ці процеси з особливою силою проявилися в Іонії. У своєму
соціальному й економічному розвитку іонійські міста
вириваються далеко вперед порівняно з державами материка [1,
с. 345]. До V ст. до н. е. це був центр політичного,
інтелектуального та художнього життя греків, тут були
сприятливі умови для виникнення та розвитку історичної
літератури [2, с. 100].
Нове суспільство відчувало потребу в більш детальній
орієнтації в навколишньому світі, продиктовану практичними
завданнями. Воно цікавилося як своїм минулим, так і тим, як
живуть інші далекі країни, і ці потреби задовольнила проза.
Оскільки літературний процес у цей час перестав бути формою
колективного самовираження громади, у грецькій прозі, яка
перебувала на етапі становлення, перед нами постають автори у
своєму індивідуальному образі.
1.
2.
3.
4.
5.
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Роман Бойчук
Науковий керівник – доц. Скорейко Г.М.
Юліан Романчук як ключова постать українського
представництва у віденському парламенті
Розглядати
питання
про
діяльність
українського
представництва у Віденському парламенті початку ХХ ст.
доцільно тільки у контексті ролі визначного політичного діяча
Юліана Романчука. У 1932 р. А.Крушельницький у часописі
«Нові шляхи» зазначав: «Писати історію політичної праці
Ю.Романчука, – це значить писати історію західноукраїнської
нації й території за останнього трохи не півстоліття під
Австрією» [1, с. 223]. Упродовж 1891-1897 і 1901-1918 рр.
Ю.Романчук обирався до австрійського парламенту, а у 19071910 та 1916-1917 рр. – очолював Українську Парламентську
Репрезентацію [1, с. 223].
У парламентській тактиці українські посли намагалися
забезпечити співвідношення між вирішенням перспективних
питань, зокрема досягненням стратегічної мети – української
автономії, та контролем поточних питань. Тому вони мусили
вибирати відповідні методи боротьби – від принципової
безкомпромісної позиції щодо дій урядів до прийняття правила
парламентської «гри», не гребуючи таємними угодами,
закулісними змовами, тимчасовими коаліціями з противниками.
Будучи європейським політиком, Ю. Романчук сповідував
еволюційний шлях розвитку суспільства і надавав перевагу
державницькій ідеології над партійною. Завдяки професійній
компетенції, вмінню генерувати ідеї, визначати мету та шляхи її
досягнення, він утвердився як авторитетний політичний лідер.
Не випадково Б. Магміт, який доволі упереджено ставився до
провідника народовців, був змушений визнати, що «Романчук
справді був тоді героєм, вибиваючись на самі вершини
політичного життя, розносячи своє ім’я поза межами Галичини,
а навіть держави» [2, с. 109-115].
З парламентської трибуни він захищав та виборював права
українців, гостро критикуючи віденський уряд та польське
керівництво Східної Галичини. Зусилля українського
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парламентського
представництва
під
керівництвом
Ю.Романчука скеровувалося на зростання політичного впливу
українців у державі, залучення важелів державної політики до
розв’язання українсько-польського конфлікту, досягнення
українцями низки здобутків у культурно-освітній та
економічних сферах.
Українське парламентське представництво, очолюване
Ю.Романчуком, досягнуло певних успіхів, однак його діяльність
не була позбавлена недоліків, особливо в умовах відсутності
одностайності та внутрішніх конфліктів. Неодноразово
Ю.Романчуку доводилося примирювати опонентів. Внутрішні
та зовнішні фракційні протистояння не тільки псували авторитет
українського представництва, а й інколи негативно позначалися
на кінцевому результаті. [3, с. 216-220].
Парламентська діяльність Юліана Романчука стала логічним
продовженням його довготривалої та системної праці,
пов’язаної з пробудженням галицьких русинів до громадського і
культурного життя, усвідомлення ними себе, як українців. Він
працював у галузі освіти, журналістики, щорік глибше
поринаючи у громадське життя, у нього виникло чітке бажання
пробудити народ, змусити владні структури зважати на
українців Галичини. За великим рахунком, саме його титанічні
зусилля, як і старання його соратників – Володимира
Барвінського, Омеляна Огоновського, Анатолія Вахнянина та
інших, призвели до того, що вже через півстоліття колишні
русини усвідомили себе українцями і не просто включилися в
політичні процеси, але й стали авангардом українського руху.
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Аліна Бурлака
Науковий керівник – проф. Кожолянко Г.К.
Обряд сватання у молдавському селі Балківці
Новоселицького району
Весільний ритуал на території Буковини носив назву
«вісі́льє». Це поняття у межах Буковини кінця ХІХ ст.
побутувало повсюдно. Польові матеріали засвідчили остаточне
зникнення останнього визначення на дослідженій території вже
у 50-х рр. ХХ ст.
Веселим і гучним є молдавське весілля. Весілля, що
символізує союз жінки й чоловіка та закріплює поєднання
назавжди двох люблячих сердець, - красиве, запальне і
зворушливе дійство, насичене драматичними подіями, піснями
та веселощами.
Таким здавна його сприймали в молдавському середовищі.
До нього готувалися, на нього чекали. І запам'ятовували його на
довгі роки. Це була одна з головних подій у житті людини, тим
паче, що найчастіше шлюб брали раз і назавжди.
Дошлюбне спілкування сільської молоді відбувалося, за
традицією, на людях. Причому найчастіше дівчата й хлопці
знайомилися в межах свого рідного села.
Дівчата змалечку готувалися до цього дійства. Вони вчилися
вишивати, а потім готувати собі посаг. Крім того, змалечку
дівчина й опосередковано готувалася до весілля: вчилася
готувати страви, доглядає худобу та вправно робити всі хатні
справи.
Традиційні обряди до весілля мають практичний характер,
функція яких – пропонування хлопцем вийти дівчині за нього
заміж через так званих пєцітарь. Вони мають за головного
одного веселого чоловіка, який зветься старостою.
Староста у супроводі молодого і кількох родичів приходять
до батьків дівчини і просять віддати її за цього гарного хлопця,
промовляючи такі слова:
Староста:
Батько дівчини:
Bună ziua ,
Mulţămim Dumneavoastră !
Oameni buni ,
Dar ce îmblaţi,
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Oameni pămînteşti

Ce cătaţi?
Bine sama să ne daţi! [1, с. 1-3]
Після цих слів староста дає батькам дівчини ритуальний
коровай на вишитому рушнику. Батько дівчини запрошує гостей
до хати, щоб домовитися про місце й час зустрічі з батьками
хлопця на заручинах і дорадитися про весілля.
Про проведення старост в українців Прута як правило,
молодих людей шлюбного віку батьки взагалі не питають, чи
хочуть вони одружитися. Отже, вибір нареченого або нареченої
залишається за батьками. Якщо батьки хочуть одружити свого
сина, вони засилають до обраної ними дівчини двох, трьох або
більше чоловіків, які називаються “старостами”, для того щоб
вони дізналися про розмір приданого і попросили руки дівчини.
Останнє відбувається тільки тоді, коли батьки дійшли до згоди
щодо приданого. Після цього дівчину, яка була відсутня під час
цієї торгівлі, кличуть у кімнату і гарними віршованими фразами
запитують про її згоду. Зазвичай дівчина не відповідає нічого, а
просить старостів звернутися до її батьків.
Під час сватання визначали час проведення весілля та
розміри приданого (віна) молодого і молодої. Це питання під час
сватання було дуже важливим. Молоді могли дістати у придане
від батьків ділянку землі, корову, подушки, були випадки, коли
батьки не могли домовитися про придане, і весілля не
відбувалося.
Староста дає батькам дівчини ритуальний коровай на
вишитому рушнику. Батько дівчини запрошує гостей до хати,
щоб домовитися про місце й час зустрічі з батьками хлопця на
заручинах і домовитися про весілля.
У молдавських селах Буковини благословіння молодих
батьками – посад молодих – був головною і заключною дією
першого етапу весілля.
Список літератури:
1. МЕЕ ЧНУ.=2004.-Т2,–с.1-3.

28

Юрій Венгер
Науковий керівник – доц. Піддубний І.А.
Реформування вищих органів влади Афганістану за
конституцією 1964 р.
Після відставки кабінету міністрів М. Дауда в 1963
році його місце посів М. Юсуф. Серед перетворень, які
проводилися новим урядом, провідне місце займала
конституційна реформа. Поява нової конституції стала не
тільки результатом боротьби буржуазно-демократичних
кіл, але і закономірним результатом процесу суспільної
еволюції країни, в умовах якої стара політична система
перестала відповідати новим потребам соціальноекономічного розвитку країни [4, c. 326].
Проект конституції розробляли відповідні комісії,
призначені урядом. У вересні 1964 року проект нової
конституції був затверджений на засіданні Лоя Джирга, а
вже 1 жовтня того ж року його затвердив король [3,c. 106].
Конституція
1964
р.,
закріплюючи
існуючий
економічний лад і враховуючи зміни, які відбулись у
країні, – істотно демократизувала державний лад і
політичну систему Афганістану [2, c.118].
Конституція складалася з преамбули та 11 глав. У
другій главі підтверджувалися прерогативи короля, як
голови держави. Так, зокрема, стаття 6 Конституції
зазначала, що король виступає втіленням національного
суверенітету. У цьому ж розділі зазначається, що король
має право оголошувати війну, укладати перемир я;
скликати та розпускати Велику Джиргу (Лоя Джирга);
відкривати звичайні
сесії
парламенту;
видавати
законодавчі укази; призначати верховного суддю і членів
Верховного суду. Окрім прерогатив, у розділі містилися
положення про успадкування влади, утримання короля.
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Стаття 24 Основного закону зазначала, що члени
королівської родини не можуть брати участь у діяльності
політичних партій та виконувати обов’язки прем’єрміністра, членів парламенту, членів верховного суду [1].
Отже,
якщо
за
старою
конституцією
Афганістан представляв собою дуалістичну, майже
абсолютну монархію, то в новому Основному законі
значно
були
розширені повноваження
парламенту
[2,c.118]. Парламент, основні права й обов’язки якого були
викладені в главі IV, складався з двох палат – Національної
Ради («Вулусі джирга», нижня палата), депутати якого
обиралися шляхом загального, таємного і прямого
голосування, терміном на чотири роки та Ради старійшин
(«Мишрано джирга», або сенат), дві треті членів якого
також обиралися, а решта призначалася королем, подібно
до європейської практики “сенаторів по-праву”. Уряд ніс
особисту
і
колективну
відповідальність
перед
Національною Радою, депутати якої мали право вимагати
звіту про їх діяльність. Щоправда, король володів правом
розпустити парламент,
обмежуючи
тим
самим
контроль парламенту над діяльністю уряду [4, c.328]. До
повноважень парламенту також належали: ратифікація
державних договорів; відправка військових частин
Афганістану за кордон; надання концесій, які мали велике
значення для національної економіки, в тому числі права
на монополію [1].
Список літератури:
1.Конституція
Афганістану
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М.: Наука, 1983. – 198 с.
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Надія Венгренюк
Науковий керівник – доц. Герегова С.В.
Роль М. Грушевського у становленні Всеукраїнської
Академії наук
Розвиток української науки на початку 20-х років ХХ ст.
відбувався у драматичному контексті, який створював для
науковців не тільки складні умови для суто дослідницької
діяльності, але й піддавав випробуванню їхню людську і
громадянську гідність, примушуючи або весь час робити певний
вибір, або ж позбавляючи всілякого вибору.
У
такий
складний
час
відбувалося
становлення
Всеукраїнської Академії наук (ВУАН). Повернувшись у 1924
році з еміграції, М. Грушевський одразу ж поринув в академічне
життя. Його повернення мало, певною мірою, компромісний
характер: науковець виконав вимогу більшовиків відійти від
активної політичної діяльності, публічно декларував свою
лояльність комуністичному режимові та прийняв пропозицію з
часом зайняти посаду Президента ВУАН.
Будучи людиною вольовою й досить жорсткою,
М. Грушевський мав досить серйозні задуми щодо діяльності в
царині історичної науки, які значно перевищували тогочасні
досить скромні фінансові можливості Академії. Користуючись
певною «екстериторіальністю» і значним авторитетом як
колишній голова Центральної Ради й відомий історик, він
безпосередньо виходив на урядові кола УСРР, зокрема на
Наркомос України, якому була підпорядкована (в особі «главку»
НКО – «Управління науковими установами на Україні» т.зв.
«Укрнауки») ВУАН, і часто досить оперативно вирішував
найбільш нагальні потреби установ керованої ним історичної
секції Академії [3, c. 126].
Зауважимо, що М. Грушевський, ще до повернення в
Україну, був приречений на безперспективне протистояння з
угрупованням на чолі з академіками С. Єфремовим і
А. Кримським. Вони не хотіли вибачити йому компромісу з
більшовиками, мали сумнів у «чистоті» його ідеології. Тому ще
напередодні повернення відомого науковця група ЄфремоваКримського визначила своє негативне ставлення до нього.
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Президент В. Липський, віце-президент С. Єфремов і
неодмінний секретар А. Кримський, особливо останні, досить
неприхильно ставилися до прагнення М. Грушевського
самостійно вирішувати справи підлеглих йому установ
Історичної Секції без посередництва Президії Академії [2, c.58].
«... Відколи приїхав Грушевський, Академія всенька дихає
інтригами, які попросту отруюють повітря…, – писав 28
листопада 1924 р. А. Кримський до Д. Багалія в Харків,– до того
ж доводиться увесь час стерегтися, щоб він не привів Академію
до якоїсь компрометації політичної. Особливо треба
нашорошувати вуха, коли Грушевський силується проводити
когось у дійсні члени або в члени-кореспонденти: тут беруть
гору не тільки інтереси його парафії, а й усякі політичні
ремінісценції часів Центральної Ради або еміграції ...» [1, c.167].
Протиріччя між С. Єфремовим і М. Грушевським, що
існували ще з дожовтневих часів, тільки посилювалися
внаслідок взаємної недовіри та того особливого статусу, який
здобув останній шляхом компромісу з радянською владою. Усе
це викликало постійну боротьбу «партій» усередині ВУАН [3, c.
200]. Протиріччя були вигідні більшовикам, які постійно
стежили за науковцями, розпалюючи між ними ворожнечу й не
даючи можливості українській науці піднятись на ноги.
Отже, роль М. Грушевського у становленні ВУАН доволі
неоднозначна. З одного боку, рішення служити власній справі
на батьківщині, незважаючи на всі політичні обставини, і статус
неблагонадійного, що закріпився за науковцем, безумовно,
заслуговує на повагу. З іншого, прихід М. Грушевського став у
нагоді радянській владі і використовувався нею для послаблення
самостійності Академії.
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Ірина Вовк
Науковий керівник –доц. Гаврада І. О.
Реалізація принципів прозорості та відкритості
в діяльності органів державної влади в Україні
Відкритість і прозорість у діяльності органів державної
влади є невід’ємними характеристиками здійснення ефективного державного управління й обов’язковими умовами демократичних перетворень держави. Необхідність забезпечення належного рівня прозорості і відкритості спонукає органи державної
влади до пошуку нових управлінських механізмів. В умовах
розвитку інформаційного суспільства проблема реалізації цих
принципів набуває все більшої актуальності.
Прозорість і відкритість у вітчизняній по-літичній науці
досліджували
І. Жаровська, В. Кухар, Е. Афонін, О.
Гашинський, О. Суший, Є. Тихомирова та інші науковці.
Усім процесам реалізації прозорості та відкритості в
діяльно-сті органів державної влади притаманні зміни. Основою
нової моделі управління в Україні повинна стати орієнтація на
взає-модію з громадянами та забезпечення їх активної участі в
управлінських процесах. Цього можна досягнути, якщо громадськість буде достатньо поінформованою щодо змісту діяльності
органів державної влади та матиме реальну можливість впливу
на прийняття управлінських рішень[2].
Забезпечивши прозорість діяльності владних структур,
влада вирішує три надзвичайно важливих для себе і суспільства
за-вдання: повертає довіру громадян до офіційної влади;
створює перешкоди для подальшого корумпування; забезпечує
реаліза-цію конституційних прав громадян в інформаційній
сфері.
Також відзначимо, що відкритості діяльності державних
діячів і політиків сприяють такі чинники: особисті контакти з
представниками громадськості; повідомлення про дії та рішення; зусилля щодо створення позитивного іміджу. Особистісна складова прозорості влади повинна забезпечуватися незалежно від того, бажають цього посадовці чи ні. Як показує практика, вони дуже часто не зацікавлені в тому, щоб їхня діяльність
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була прозорою для громадськості. Зазвичай політики і чиновники прагнуть «сховатися» за інструкції та регламенти, які дозволяють утаємничувати інформацію. Особиста відкритість представників влади має бути їхнім обов'язком, визначеним законодавством.
Вважаємо за доцільне створення єдиної державної
структури, яка б реалізовувала одразу кілька напрямків щодо
забезпечен-ня прозорої і відкритої діяльності органів державної
влади. По-казовим в цьому питанні для України може стати
досвід Канади, Великобританії, де така практика успішно
апробована. Одним з важливих аспектів є перехід від системи
влади з надзвичайно високим ступенем закритості до влади,
відкритої для суспільст-ва [1, c. 15-18]
Увагу варто зосередити й на розвитку інформаційних
механі-змів, зокрема на впровадження нових форм взаємодії
органів державної влади та засобів масової інформації. Не
зайвим буде активно розвивати технології електронного
урядування.
Отже, сьогодні реалізація прозорості та відкри-тості
органів державної влади в Україні потребують удоскона-лення.
Важливою умовою ефективного функціонування відпові-дних
механізмів є чітке налагодження та відпрацювання публіч-них
форм взаємодії на всіх рівнях влади, управління та суспіль-ства.
Адже, саме відкритість влади, її здатність, спроможність і
готовність до діалогу з різними суспільними силами суттєво
визначають внутрішньополітичну ситуацію, впливають на
процеси консолідації демократії.
Список літератури:
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Антоніна Галабурда
Науковий керівник – доц. Федорук А.В.
Український гетьманат і битва під Віднем 1683 р.
330 років виповнилося з того часу, коли під мурами
австрійської столиці – Відня відбулася одна з найбільших битв
ранньомодерної доби. У ній зійшлися об’єднані війська
Священної Римської імперії і Речі Посполитої та армія
Османської імперії. Союзники завдали нищівної поразки
туркам, остаточно поклавши тим край їхній експансії на
території Центральної та Східної Європи [4, с. 111-139].
Передчуваючи неминучу війну з османами, король Ян ІІІ
Собєський ще улітку 1682 р. вирішив активізувати дії у справі
розв’язання «козацької проблеми» та набору підрозділів з
підвладних йому українських земель на службу до свого
війська. Так до Димера, у якому на той час зосереджувалися
головні сили правобережного козацтва, вирушив шляхтич В.
Іскрицький. Посланець агітував місцевих козаків, щоб ті
зібралися на свою раду й вирішили питання можливої допомоги
польському королю у боротьбі проти турків [2, с. 558-561].
За допомогою правобережних козаків Іскрицький пробував
розповсюдити такі самі звернення і на Лівобережній Україні.
Однак, усі його намагання наштовхувалися на рішучий опір з
боку тамтешніх властей. Мало допомогли і переговори з князем
В. Голіциним у Москві. Лівобережний гетьман І. Самойлович і
далі залишався непоступливим. «Я польскому королю не
доверяю, – відповідав він думному дьяку Є. Украінцеву, –
думаю, что он хочет союза с некоторого своего великого
вымысла, чтоб от этого союза у великого государя с турецким
султаном еще больше стало недружбы» [3, с. 225]. Та,
незважаючи на спротив лівобережного гетьмана, королівські
універсали знаходили деякий відгук серед його рядових козаків,
які самочинно переходили на правий берег Дніпра. Щоб
убезпечити свої землі від частих переходів, Самойлович
виставив прикордонні застави «від Запорогів по Київ і по
Батурин міцні». Він навіть змістив з полковницьких посад І.
Стягайла і В. Сербина, які висловлювали бажання, у разі
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потреби, вирушити зі своїми козаками на допомогу Яну ІІІ [1, с.
272; 4, с. 109].
Однак не тільки вперта позиція гетьмана Лівобережної
України завадила королю набрати вчасно достатнє число козаків
на службу до свого війська. Головним «затягом» останніх
керував полковник Я. Менжинський. На вербування козацького
війська виділялися гроші з самого Риму. Спочатку було надано
270 тис. флоринів, а потім Папа Інокентій ХІ зробив ще дві
виплати розміром у 100 та 60 тис. флоринів [4, с. 68]. Водночас
сам польський король на потреби вербунку надав понад 95 тис.
злотих з власних коштів. Але Менжинський притримав у себе
значну частину цих наданих йому грошей. Саме цей вчинок
полковника викликав різке невдоволення у королеви Марії
Казимири д’Аргуен («Марисеньки»), якій було доручено
наглядати за набором козаків. На додачу сам Я. Менжинський
зник зі Львова, не залишивши вже навербованим козакам «ні
наказів, ні грошей». Проте, згодом Марії Казимирі за
допомогою руського шляхтича Я.-М. Мислішевського усе таки
вдалося відрядити до Австрії 1000 козаків [4, с. 71].
гетьмана
І.
Отже,
непоступливість
лівобережного
Самойловича та безвідповідальність окремих представників
польської старшини не дали можливості Яну ІІІ Собєському
вчасно залучити для війни з османами необхідне число козаків.
Тому в самій битві під Віднем 12 вересня 1683 р. встиг узяти
участь тільки один козацький підрозділ, що нараховував усього
150 «молодців», яким командував полковник П. АпостолЩуровський.
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Ксенія Гандзюк
Науковий керівник – асист. Будник Т.О.
Іспанська мова в ЗМІ: лексичні особливості
Основу для наукового розуміння місця засобів масової
інформації в сучасному суспільстві заклала робота трьох
відомих американських фахівців – Альберта Фреда, Шріма
Уілбурга і Петерсона Теодора «Чотири теорії преси», яка була
опублікована у 1956 р. Лексика публіцистичного стилю
відрізняється тематичним і стилістичним різноманіттям. Тут
широко представлена загальновживана, нейтральна лексика
та фразеологія, а також книжкова та розмовна лексика.
Газетно-публіцистичному стилеві притаманна стройова
лексика. Це такі слова, що формують лад мови, беруть участь у
створенні типових газетних зворотів, газетно-публіцистичних
кліше. Якщо газетні оціночні слова, пов'язані з виразом,
впливають на функції газетно-публіцистичного стилю, то
стройові слова виконують перш за все інформативну
функцію. Вони характеризуються високою частотою та
регулярністю вживання. Призначенням цих зворотів є типізація
та стандартизація газетної мови, що дозволяє легко і швидко
оформити будь-яке газетне повідомлення [1, c. 98].
Як зазначає Н.М. Фірсова, в Іспанії в останні десятиліття
відзначається
розвиток засобів
масової
інформації
та
комунікації поряд з поступовим забуттям художньої літератури;
абсолютизація функції впливу, що йде на шкоду іншим
функціям мови; небувале зростання рекламних текстів [4, c.
154].
Усні ЗМІ стали основним каналом прилучення до інформації.
Наприклад, усічені лексичні одиниці характерні не тільки для
розмовної мови молоді, вони включаються і в газетний матеріал,
нерідко до рекламних текстів і текстів оголошень: El show de
los peques. - (Грішне шоу), Llega el vídeo a tu móvil - (Отримай
відео в свій мобільний телефон).
Вступ Іспанії до Європейського Союзу знайшов, зокрема,
відображення у словотворчих неологізмах. Так, у сучасній
іспанській пресі існують складні слова, що містять компонент
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euro:
el
eurodiputato
(євродепутат),
la
Eurocomisión
(Єврокомісія).
Зауважимо,
що
в
іспанській
пресі
використовуються однослівні назви: el premier замість el primer
ministro, а також позначення країни передається через
прикметник, хоча переклад такого не допускає: la capital suiza –
столиця Швейцарії.
Щодо джерел інформації, то якщо в українських ЗМІ вони
згадуються на початку чи в середині інформації (Як повідомляє
агентство ЕФЕ…), іспанська преса розміщує джерело власне
після самого блоку інформації (…anuncia la agencia EFE). На
шпальтах іспанських і латиноамериканських газет при
згадуванні державних органів іноземних держав можна часто
зустріти назви аналогічних органів цих іспаномовних країн,
наприклад: el Parlamento ucraniano, замість Верховна Рада. При
перекладі необхідно вживати українські відповідники [2, с. 11 –
12].
Отже, мова текстів іспанських ЗМІ зазнає еволюції
мовних стандартів:
спостерігається
зниження
мовного
дискурсу. Має місце потужне запозичення розмовних засобів
комунікації. Мова йде про вживання у ЗМІ варваризмів,
жаргонізмів, вульгаризмів, англіцизмів тощо.
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Ольга Гнатюк
Науковий керівник – доц. Холодницький В. Ф.
Громадянська війна у Фінляндії та Росія
Ще до проголошення незалежності Фінляндії, в грудні 1917
року, там сформувалися два політичні напрямки розвитку країни
– буржуазний та соціал-демократичний. До кінця січня 1918
року ситуація між цими двома групами в країні настільки
намагнітилася, що 27 січня 1918 року вибухнула революція.
Червона гвардія зайняла правлячі та центральні заклади. А 28
січня у зверненні до народу було оголошено про перехід всієї
державної влади до рук організованих робітників та їх
революційних органів. Також було створено революційний уряд
– Раду народних уповноважених (РНУ), керівну роль в якій
відігравали О. Куусінен та Ю. Сірола – представники
революційного крила фінської соціал-демократії [3, с.54].
Причому РНУ було сформовано на території Радянській Росії.
Революція швидко набирала обертів і повстанці невдовзі
мали у своєму розпорядженні весь Південь. Буржуазний уряд
втік зі столиці на північ у м. Ваас, де і було сформовано нове
керівництво білої Фінляндії – Вааський сенат [4, c.138]. Так
країна була поділена на два табори. Розпочалась уперта
боротьба між «червоними» та «білими».
Цивільна гвардія становила кістяк Білої армії. Більшість
солдатів складали заможні селяни та середній клас. Білі
користувались підтримкою Німеччини, яка постачала їм зброю
[1, с.13]. Характер війни кожна зі сторін убачала по-різному.
Для червоних вона стала наслідком революції в Росії, і ті
щокроку підкреслювали її класовий характер, апелюючи до
вояків переважно пролетарського походження. Білі ж
представляли війну як визвольну боротьбу проти росіян.
Сили червоних майже цілковито складалися з міського
пролетаріату та сільської бідноти і опирались на Росію. Як
відомо, Росія надавала Фінляндії різнопланову допомогу:
економічну, військову, морально-політичну, гуманітарну тощо.
Військова допомога складалася з допомоги зброєю, людьми та з
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навчання фінських революційних військ. Але через ряд певних
причин така військова допомога була малоефективною.
Одночасно відбулося офіційне встановлення дружніх
дипломатичних зв’язків. Апогеєм цих відносин стало
підписання договору між двома братніми соціалістичними
республіками 1 березня 1918 року, в якому вирішувались
наступні питання: про гарантії незалежності та нейтралітету
Фінляндії з боку Росії; про передачу фінській державі
нерухомого державного майна Росії, що знаходиться у
Фінляндії, – земельних ділянок, забудов, закладів; про знищення
укріплень та вивід російських військ з Фінляндії; про державні
позики; про кордони; про отримання гаваней на узбережжі
Льодовитого океану та ін. [2].
Громадянська війна у Фінляндії завершилась наприкінці
квітня 1918 року перемогою білих. Відбулося це завдяки
німецькій інтервенції, яка підтримувала буржуазне керівництво
країни.
Незабаром після проголошення незалежності, у Фінляндії
розпочалась революція, яка згодом переросла у громадянську
війну.
Вона
була
результатом
розбіжностей
внутрішньополітичних сил усередині країни та тривала до
квітня 1918 року і завершилась не на користь «червоних», а
означало призупинення розвитку радянсько-фінських відносин.
Допомога від Росії була малоефективною та короткостроковою,
та в цьому були свої причини.
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Андрій Говорушко
Науковий керівник – доц. Скорейко Г.М.
Ідеї та перспективи українського національного руху
у «Слові перестороги» Василя Подолинського
Революція 1848 року започаткувала безліч майбутніх
політичних та соціальних рухів, які боролись за «місце під
сонцем» для всіх народів імперії Габсбургів. Імперія
потребувала змін, задовольнити які могла лише конституція.
Але спершу потрібно було налагодити стосунки серед членів
«сім’ї» народів Австрійської імперії.
Особливо гостре протистояння спостерігалося у польськоукраїнських відносинах. Так у статті І. Ступінського та К.
Цибульського, опублікованій у газеті Ради Народової «Dziennik
Narodowej» йшлося про галицьких русинів як «порость
польського народу», а про утворення Головної Руської Ради як
непотрібну вигадку уніатського духовенства та австрійської
бюрократії [1]. Це викликало бурхливу реакцію з боку
української інтелігенції. Інтерес тут представляє брошура
Василя Подолинського «Слово перестороги», яка відображала
становище українського населення в Австрії 1848 року,
польсько-українські суперечності та висвітлювала цілі
українського руху. Брошура опублікована польською мовою
1848 року. Важливо, що Василь Подолинський мав блискучу
університетську освіту, належав до польсько-української
революційної таємної організації «Сини Вітчизни», а у 1843 р.
отримав священицький сан [2].
Професор В. Сарбей назвав В.Подолинського «першим у
Східній Галичині речником політичної незалежності від
Австрійської та Російської імперій України як єдиної
демократичної республіки» [2].
Справді, автор уперше сформулював причини, які заважали
консолідації українців та здійсненню їхньої заповітної мрії –
об’єднати Україну. По-перше, це давнє почуття зневаги міх
поляками та українцями, яке необхідно було ліквідувати; подруге, відсутність досвіду у розв’язанні соціально-політичних
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проблем, якого вартувало набратися в інших держав; по-третє,
невизначеність українців з-поміж інших слов’янських народів.
Найважливішим завданням В. Подолинський вважав
усунення релігійного фактору як причини розбрату між
сповідниками православ’я і католицизму. Він вважав
українцями всіх, без винятку, людей, які мають у жилах
українську кров і усвідомлюють свою відмінність від інших
слов’ян. Унікальною для свого часу була ідея відокремлення
русинів не тільки від австрійського та польського народів, але й
від росіян. Причиною розбрату і неповаги українців до поляків і
навпаки він вважав «нахабство кількох надпатріотів, які тут не
хотіли нічого знати про русинів, ні не бачили їх, і навіть досі не
виправилися» [1].
Традиційним для літературних творів середини ХІХ ст.
можна вважати деякий романтизм, який загострював емоційне
сприйняття політичного протистояння українського та
польського народів. Виходом з цієї ситуації автор убачав у
кропіткій співпраці обох народів задля звільнення з кайданів
обмеженості. Він радив українцям прийняти польську мову, як
свого часу поляки прийняли латину, і порушував питання про
наукову роботу з удосконалення власне українського письма.
«Слово перестороги» дало змогу зберегти сили українським
інтелектуалам другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в умовах
розчарувань і тимчасових втрат, адже Василь Подолинський був
упевнений у незламності національно-патріотичного духу
українського народу, попереджаючи невігласів про небезпеку
збурювання українців: «Раз дух руської національності
розбуджено у русинів, то він вже не згасне. Тому здобути їх
прихильність можна лише, підсилюючи цей [дух] і розумно
спрямовуючи його, а не придушуючи» [1].
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Аліна Губко
Науковий керівник – проф. Круглашов А.М.
Відображення міжнародних стандартів у Законі
України «Про доступ до публічної інформації»
Відповідно
до
міжнародних
стандартів,
що
регламентують порядок доступу до публічної інформації, до
такої інформації віднесено інформацію, яка вільно збирається,
отримується, збе-рігається, використовується та поширюється.
Актуальність даної проблематики полягає в тому, що 9
трав-ня 2011 р. набрав чинності Закон України «Про доступ до
пуб-лічної інформації», який, з одного боку, є суттєвим кроком
уперед на шляху до демократизації суспільства, але з іншого
боку він встановив і обмеження права для збирання, одержання,
ви-користання інформації, зумовлені особливими умовами їх
схо-ронності. Проблемами прозорості та відкритості органів
держ-авної влади цікавилися такі науковці як О.Григорян,
Н.Гудима, Д.Гунін, І.Жаровська, І.Кресіна, В.Мельниченко та ін.
Закон визначає випадки обмеження з урахуванням
міжнарод-них та європейських стандартів у сфері доступу до
інформації, зокрема практики Європейського суду з прав
людини, Конвенції про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі при-йняття рішень і доступу до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Рекомендації
Ради Європи №R(81)19 про доступ до інформації, що перебуває
в розпорядженні державних органів, конвенції Ради Європи про
доступ до офіційних документів, «Йоганнесбурзьких принципів:
національна безпека, свобода висловлювань і доступ до
інформації», «Принципів законодав-ства про свободу
інформації», розроблених міжнародною орга-нізацією «Артикль
19». [3, с.11]Закон містить важливі та досить прогресивні
положення щодо обов’язку оприлюднення органа-ми виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування інфо-рмації про
свою діяльність. Зокрема позитивом є те, що у Законі закріплено
надзвичайно важливий міжнародний принцип досту-пу до
публічної інформації, який передбачає, що вся інформація
повинна бути відкритою та доступною, за винятком переліку
відомостей, доступ до яких обмежується цим законом [1]. Згідно
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слів українського дослідника О.Григоряна, через небажання
висвітлювати свою діяльність належним чином, чиновники
вдаються до використання цієї частини Закону про обмеження,
приховуючи тим самим цінні для суспільства відомості. І все це
відбувається всупереч із правом, тому що у Законі втілений відомий принцип Європейського суду з прав людини (Угорський
союз громадянських свобод Taarsag a Szabadsagjogokert, скарга
№37374/05, рішення від 14.04.2009), за яким свобода вираження
поглядів, передбачена статтею 10 Європейської конвенції з прав
людини, включає в себе також право на отримання інформації
від державних органів і не допускає використання довільних
обмежень права на інформацію [2, с.10].
Найбільш
грубого
недотримання
окремими
держслужбовця-ми України зазнають такі закріплені в Законі
міжнародні стан-дарти, як принцип Європейського суду з прав
людини, за яким обсяг інформації, доступ до якої обмежується
про публічну осо-бу, має бути значно меншим, ніж обсяг
інформації про приватну особу, принцип, згідно з яким
обмеженню доступу підлягає ін-формація, а не документ,
принцип, який полягає в тому, що всі запити повинні
опрацьовуватися швидко, в найкоротші строки та справедливо
[1].
З огляду на вищезазначене, Закон України «Про доступ
до публічної інформації відповідає міжнародним стандартам і
за-вдяки його ухваленню, Україна виконала частину взятих на
себе перед Радою Європи зобов’язань. Проте в українських
реаліях він залишає простір для маневрування із виконанням
його вимог працівниками органів державної влади та послаблює
контроль громадськості за ними.
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Тетяна Дубіцька
Науковий керівник – доц. Федорук А.В.
Воєнні дії під Хотином у 1769 р.
Під час російсько-турецької кампанії 1769 р. головна
османська армія (200 000 осіб) мала наступати від Дунаю до
Хотина і Кам’янця-Подільського для з’єднання з військами
польських конфедератів.
Росія також мала намір розгорнути проти турків воєнні дії в
1769 р. 1-а її армія під керівництвом князя В. Голіцина повинна
була оволодіти Хотинською фортецею. 2-га ж армія на чолі з
генерал-аншефом П. Рум’янцевим мала обороняти південний
кордон Росії та прикривати наступ військ Голіцина на Хотин.
Головною метою наступу останньої було не допустити
об’єднання османів з польськими конфедератами [3, с. 63].
15 квітня 1769 р. 1-ша армія перейшла Дністер і зупинилася
неподалік від Хотина. Фортецю обороняв турецький гарнізон
чисельністю у 30 000 осіб. 19 квітня завдяки успішним діям
артилерії на чолі з полковником П. Мелісіно, частина
османських військ була змушена відступити до Бендерської
фортеці та у внутрішні райони Молдавії. Однак нестача в набоях
і продовольстві не дозволяла російській армії довго залишатися
під Хотинською фортецею, оскільки Бессарабія була сильно
спустошена турками [2, с. 161-164].
У червні 1769 р., дізнавшись про зосередження османських
військ біля Хотина та їх спробу переправитися за Дністер, В.
Голіцин знову негайно вирушив до вказаного міста. Завдяки
рішучим діям генерал-майору О. Прозоровському вдалося
відбити напад 20 000 турків. Сам Голіцин знову взяв фортецю в
облогу, гарнізон якої перебував у складному становищі через
нестачу продовольства і спалах хвороб [4, с. 290]. Але
Рум’янцев у листі до М. Паніна від 12 липня 1769 р. вказував на
небезпеку такого розташування російських військ через те, що
«позиция визирская на том же месте находится, т.е. между
Хотином и Бендерами… визирь, конечно, со всею своею толпою
против его пойдет и понудит ретироваться уже не за Днестр, но
в верх онаго и тем пресечь сообщение с оставшими на сей
стороне Днестра войсками, магазинами и мною» [1, с. 106].
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Окрім того, в цьому листі П. Рум’янцев скаржився, що В.
Голіцин не повідомляв йому інформацію про свої подальші дії
проти османських військ, ставлячи його перед фактом уже
реалізованих планів. Це було неприпустимо, адже Рум’янцев
мав координувати свої дії з діями 1-ї армії, яку він мав
прикривати від нападу супротивника.
Великий візир Магомет Емін-паша, який хотів спочатку
вторгнутися в Новоросію, дізнавшись про облогу Хотина,
прийняв рішення вирушити йому на допомогу і відрядив
наперед кримського хана Давлет-Гірея з 40 000 татар. 22 липня
він напав на російські війська під фортецею, але його було
відбито. 25 липня турецьке військо під керівництвом Алі
Молдаванджі-паші, яке налічувало 100 000 осіб, рушило до
Хотина. Тому на військовій раді 1 серпня було прийнято
рішення про відступ російської армії за Дністер [4, с. 290].
Скоро, переконавшись у повній бездіяльності османів, Голіцин
знову підійшов до фортеці. Через епідемію чуми, нестачу
продовольства і заворушення у військах турки, не чинячи
організованого опору, 9 вересня залишили місто, яке було
зайняте армією В. Голіцина без бою. Виділивши окремий
корпус для переслідування відступаючого супротивника, він з
основними силами відійшов до Меджибожа [3, с. 72].
Отже, під час літньої кампанії 1769 р. основні сили
російських військ під керівництвом Голіцина були спрямовані
на оволодіння Хотинською фортецею. Однак надалі через певні
суб’єктивні причини його було усунено від командування
армією і відізвано до Петербурга. 24 вересня 1769 р. на місце
В. Голіцина
головнокомандуючим
було
призначено
П. Рум’янцева.
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Віталій Калініченко
Науковий керівник – асист. Ільків М.В.
Предмети середньовічного озброєння з Чорнівського
городища першої половини ХІІІ ст. (дослідження 2012 р.)
Однією з найбільш досліджених давньоруських пам’яток
Буковини є Чорнівське городище. Воно відкрите відомим
вітчизняним археологом Б. Тимощуком, розкопувалось ним у 1977 –
1978 рр. У 1982 р. розвідкові розкопки на городищі проводив
М. Філіпчук. Протягом 1985-1986 рр. роботи на пам’ятці були
поновлені археологічними експедиціями Чернівецького державного
університету під керівництвом Л. Михайлини. У результаті розкопок
було з’ясовано планування житлово-оборонних клітей, розкопано
рештки кам’яного фундаменту дерев’яної споруди. Із 1989 по
1994 р. на пам’ятці проводилися розкопки під керівництвом
І. Возного.
З 1999 р. дослідження на пам’ятці проводить С. Пивоваров.
[3]. Так, у 2012 р. виявлено 13 наконечників стріл, а також навершя
руків’я середньовічного меча. Наконечники стріл є черешковими [1].
Більшість з них – деформовані. За типологією А. Мєдвєдєва, вони
відносяться до таких різновидів [2, с. 46-54]: тип 61 – гостролисті, тип
38 – кілеподібні (підтип 4 – кілеподібні наконечники витягнутих
пропорцій з упором без перехвату), тип 38 – кілеподібні (підтип 3),
тип 67 – зрізні у вигляді вузької витягнутої лопаточки, тип 52 –
ромбоподібні з прямими сторонами і плечиками та найбільшим
розширенням у верхній половині довжини пера, підтип 3 – з дещо
випуклими сторонами і прямими чи злегка увігнутими плечиками,
тип 46 – ромбоподібні новгородського типу, тип 31 – двошипні з
короткими шипами, тип 32 – наконечники з боковими
виступами, а також – тип 30 – двошипні з шийкою та упором. Їх
довжина та ширина коливається від 10,8/9,1×1,7/2 см.
Наконечники добре збереглися завдяки окалині, яка утворилася
від їх перебування у сильному вогні. Хронологічно перелічені
наконечники за аналогіями датуються ХІІ – першою половиною
ХІІІ ст. [1, с. 43-44].
Наступним предметом озброєння є навершя меча. Головка
навершя виготовлена з бронзи. Загальна довжина виробу становить –
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5,3 см, найбільша ширина – 2 см. Навершя складається з семи частин:
довжина першої частинки головки навершя (крайньої лівої) – 0,6 см,
ширина – 0,8 см, другої – 0,8×1,1 см, третьої – 0,4×1,2 см, четвертої
(центральної) – 1,3×1,7 см, п’ятої – 0,5×1,1 см, шостої – 0,7×1,1 см,
сьомої (крайньої правої) – 0,7×0,6 мм. Найбільша товщина головки
навершя становить – 1,5 см. На вершині центральної частини головки
міститься круглий отвір діаметром 7 мм, через який пропускався
кінець руків’я меча. Біля отвору у лівий бік головка навершя
пошкоджена – наявна тріщина. На нижній площині головки навершя з
правого боку присутній виступ з круглим перетином. Він був
призначений для більш надійного з’єднання головки з основою
руків’я меча. Головка навершя орнаментована циркульним
орнаментом: друга частина – три кола діаметром по 3 мм у вигляді
трикутника; четверта (центральна) частина – 6 кіл (орнаментація
здійснена наступним чином: зверху – трикутник з кіл діаметром по
3 мм, знизу – лінія з кіл діаметром 3-4 мм); шоста частина – 3 кола, які
утворюють трикутник.
Подальші дослідження матеріалів з Чорнівської укріпленої садиби
дозволять більш повно вивчити та дослідити військову справу
мешканців даного городища та регіону.
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Катерина Карпо
Науковий керівник – доц. Гаврада І. О.
Громадське телерадіомовлення у міжнародно-правових
документах
Одним із головних пріоритетів України повинно бути прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для
всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та
знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними[2]. Ці умови дають сучасній людині можливість
повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяють суспільному розвиткові.
Забезпечення основних принципів діяльності держави в інформаційній сфері є складним процесом, який відбувається одночасно зі становленням інформаційного суспільства. Тому в
сучасній науковій літературі цілком слушно звертаються до
проблеми визначення та забезпечення принципів діяльності
держави в інформаційній сфері, вивчаючи зарубіжний досвід.
У європейському міжнародному законодавстві основою для
розвитку суспільного телерадіомовлення є ст. 10 Європейської
Конвенції про права людини. Саме там розглядаються питання
свободи преси і доступу до інформації. Ст. 10 обмежує гарантії
свободи самовияву свободою від «втручання державної влади».
У Загальному коментарі Комітету з прав людини до ст. 19 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права сказано,
що «у зв’язку з розвитком сучасних засобів масової інформації
необхідно вжити ефективні заходи для запобігання контролю
над пресою, котрий міг би втручатися у здійснення права на
свободу самовираження, який не передбачений у параграфі 3
статті 19». А в п. 3 ст. 19 Міжнародного Пакту про громадянські
та політичні права передбачає тільки два випадки обмежень: «а)
для поваги прав чи репутації інших осіб; б) для охорони
державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи
моральності населення» [1].
Крім того, прийнято ряд міжнародних угод, які стосува-лися
безпосередньо громадського телебачення і радіомовлення. Так,
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у «Віденській декларації про громадське теле- і радіомов-лення»
йдеться про «безумовну підтримку незалежної громад-ської
служби теле- і радіомовлення, котра має замінити інфор-маційні
структури, що контролюються державою і продовжують
існувати в державах Східної Європи». У декларації також наголошується на тому, що «головним завданням громадського мовлення має бути інформування людей про предмети – у минулому, сучасному і майбутньому, – які їх безпосередньо торкаються. Громадське мовлення повинно також служити засобом вираження та обговорення основних цінностей». А найвищою метою має служити «вільне і чесне інформування громадськості».
Цікаві також рекомендації, вироблені міжнародною неурядовою організацією «Стаття 19». Наведемо деякі з них:
1) незалежність керівної ради громадського телерадіомовлення
повинна бути гарантована законом; 2) громадське телерадіомовлення повинно отримувати відповідне фінансування, що захистить орган телерадіомовлення від свавільного втручання в його
бюджет; 4) процес розподілу ліцензій на телерадіомовлення
повинен бути незалежним та недискримінаційним; 5) ліцензії
має розподіляти орган, незалежний від уряду; 6) необхідно
впроваджувати заходи проти концентрації та одночасного володіння для забезпечення плюралізму джерел інформації; 7) уряд
повинен протистояти впливові «промов ненависті», забезпечуючи максимальний плюралізм поглядів; 8) уряд повинен забезпечувати достатню поінформованість громадськості щодо всіх
справ, які стосуються виборчого права. Треба створити незалежний механізм для забезпечення рівного доступу всіх партій до
громадського телерадіомовлення та неупередженого висвітлення під час виборів [1].
1.

2.
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Олександр Кащук
Науковий керівник – проф. Ротар Н. Ю.
Політична довіра в концепції громадянської культури
Кожна нація, яка прагне знайти найбільш прийнятну для неї
модель стабільної демократії, повинна, перш за все, виходити із
особливостей соціальних інститутів і власної політичної
культури. Останню визначають як сукупність політичних
позицій громадян, а її оптимальним варіантом вбачається
громадянська, що репрезентує змішану політичну культуру, у
межах якої у політиці досягається оптимальний баланс між
активними й пасивними категоріями/якостями громадян, задля
подолання
протиріччя
між
політичними
владою
й
відповідальністю [2, с. 32-33 ]. І тут важко переоцінити значення
політичної й соціальної довіри, яка є тим основним резервуаром,
з котрого демократичний устрій черпає свою здатність
функціонувати.
Важливою умовою нормального протікання політичного
процесу постає наявність певного рівня політичної довіри, що
знаходить відбиття у понятті політичного капіталу, зазвичай
позикового характеру. Мова йде про своєрідний кредит довіри
до публічних гравців політикуму, який може базуватися як на
раціональних (зважена оцінка можливостей діючої влади або
конфронтуючих їй політичних сил), так і на ірраціональних
(підтримка або неприйняття існуючих порядків, прагнення до
стабільності або до змін незалежно від їхнього змісту) підставах.
Однак в обох випадках цей аванс необхідно «відробити». Від
його обсягів залежить сприйнятливість суспільства та індивідів
до імпульсів «зверху», що досить часто обертаються подальшим
розривом зв’язків між владними інститутами та соціумом. Та ж
проблема виникає й щодо імпульсів «знизу». Відповідно можна
стверджувати, що лише за наявності політичної довіри
досягається відкритість і прозорість між політичною елітою та
суспільством, що забезпечує мінімально необхідний обмін
інформацією та підтримку існуючого режиму.
Громадянин у межах відповідної культури володіє резервом
впливовості: він не залучений до політики постійно, але вважає,
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що за потреби зможе мобілізувати своє звичне соціальне
оточення в політичних цілях. Пересічна людина в умовах
домінування громадянської культури більшою мірою схильна
підтримувати на високому й постійному рівні політичні зв’язки,
входити в якусь організацію й брати участь у неформальних
політичних дискусіях. Ці види діяльності самі собою не
вказують на активізм у суспільному процесі прийняття рішень,
однак вони надають йому більш імовірного та прогнозованого
характеру.
Політична довіра є проміжним явищем між когнітивністю та
афективністю. На думку Г. Алмонда та С. Верби, для
збереження стабільності демократична система потребує
політичної прихильності (так зване «системне відчуття»), яка
повинна базуватися на поєднанні прагматичних і емоційних
орієнтацій громадян. Оскільки , з одного боку, суто неемоційна
політична
залученість
призводить
до
пріоритетності
опортуністичної форми поведінки, що нерідко веде до цинізму.
З іншого ж – сильна емоційна включеність у політику загрожує
баланс між активністю й пасивністю та тягне за собою
«зростання політичних ставок», створюючи сприятливий ґрунт
для месіанських рухів. Тому для того, щоб громадяни могли хоч
якоюсь мірою контролювати політичні еліти, їхня довіра і
відданість стосовно системи не повинна бути повною й
безумовною [1, с.127].
1.
2.
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Роман Ковалюк
Науковий керівник – доц. Горук А.І.
Державний інтерес Англії у війні за «іспанську
спадщину»
Починаючи з XVI ст. локальні війни поступово
трансформувались в конфлікти між системами держав, кожна з
яких діяла згідно принципу свого «державного інтересу». Війна
за «іспанську спадщину» увібрала в себе династичні амбіції
Габсбургів і Бурбонів, які виступали в поєднанні з державними
інтересами держав-учасниць конфлікту.
Перспектива об’єднання корон Іспанії та Франції негативно
сприймалась урядами провідних західноєвропейських держав.
Одразу після оголошення Філіпа Анжуйського королем Іспанії
Людовик XIV вжив низку заходів, які негативно вплинули на
торгівельний баланс Англії [2, с. 615-617].Спочатку
французький король низкою заборон обмежив торговельну
діяльність англійських купців у Франції. Потім, коли його внук
став королем Іспанії, ті ж самі обмеження стосовно англійців
були застосовані до всіх володінь Іспанської монархії [2, с. 214].
Це негативно вплинуло на економіку Англії, казна якої мала
значні прибутки від торгівлі з іспанськими колоніями.
У лютому 1701 р. Людовик XIV ввів свої армії у Міланське
герцогство та Іспанські Нідерланди. Англія, Об’єднані провінції
та Імперія, відповідно до союзного договору від 7 вересня 1701
р., зобов’язались вжити всіх заходів, щоб відвоювати ці землі у
Франції [1, с. 47].
Землі Мілану мали важливе стратегічне значення. Вони
захищали спадкові Габсбурзькі володіння від французького
вторгнення. Захист Англією цих територій можна пояснити
загрозою її середземноморській торгівлі зі сторони Франції та
розрахунками на сприяння Габсбургів її торговим інтересам [4,
с. 219-220]. Щодо Іспанських Нідерландів, то вони для Англії
мали важливе геополітичне значення. Захоплення французами
цих земель викликало загрозу з міркувань безпеки та економіки.
Така маленька торгова держава, як Об’єднані провінції, маючи
спільний кордон з Францією рано чи пізно підпала б під її
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вплив. Якби це сталося, то голландські гавані та численний флот
використовувались б для французьких потреб, що могло стати
прямою небезпекою для Англії. Іспанські Нідерланди також
слугували важливим ринком збуту англійських товарів і були
коридором для торгівлі Англії з німецькими землями [4, с. 221222].
Окрім вищеназваних причин економіко-стратегічного
характеру була ще політико-релігійна причина. Після смерті
попереднього короля Англії Якова ІІ Стюарта (16 вересня 1701
р.) Людовик XIV оголосив його сина Якова ІІІ «по праву»
королем Англії [5, с. 214-215]. Цим кроком він сприяв перемозі
на парламентських виборах антикатолицької партії вігів, яка
виступала за війну [3, с. 292].
Отже, можна зробити висновок, що Англія, вступаючи у
війну за «іспанську спадщину», керувалася винятково
інтересами торгівлі та безпеки, зв’язок яких був безпосереднім.
Дії Франції загрожували англійським торговим інтересам в
Іспанії та її колоніях. Тому Англія, бувши відірваною від її
головного джерела прибутку та політичної могутності,виявилася
змушеною вступити у нову загальноєвропейську війну.
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Наталія Козак
Науковий керівник – доц. Слюсар О. Ф.
Україна у творчості Юліуша Словацького
Як жоден з польських поетів-романтиків першої половини
ХІХ століття Юліуш Словацький розумів волелюбний дух
українського народу, визнавав його право на вільний і
незалежний розвиток. Народившись у Кременці на Україні, де
провів дитинство і щасливі роки юності, він назавжди зберіг у
своїм серці її образ. Туга за рідним краєм була невиліковною,
вона в усіх подробицях вимальовувала йому рідне місто та образ
матері, яку називав своєю «десятою музою». Кременець став для
нього символом Батьківщини, а, за висловом Дмитра Павличка,
ще й «матерією для його поезії й творчості, джерелом його
світла і натхнення».
Українською тематикою позначені його поетичні твори:
поеми – «Змій» (1832), «Година роздумів» (1833), «Вацлав»
(1838), «Беньовський» (1844), «Срібний сон Саломеї» (1843),
драми – «Балладина» (1834), «Мазепа» (1839), «Ксьондз Марек»
(1843), прозовий роман «Король Лядави» (1832) та інші. Саме в
них оспіваний «край літ дитячих» – з його чудовими гірськими
краєвидами, древній Почаїв, блакитні води Ікви, зоряне небо,
гора Бона, котра підноситься над містом зі своїм величним
стародавнім замком, Кременець, в якому жила найдорожча для
нього людина – його мати.
У 1831 році Юліуш Словацький написав поетичну повість
«Змій», до якої подав підзаголовок «Поетичний романс із
українських переказів у 6 піснях». У поемі автор прагне
звільнитися від впливів і показати, як це було в українських
історичних поемах, руйнацію Запорозької Січі як вияв
фатальної колоніальної політики царизму щодо України. Поет
прославляє мужню вдачу українського народу, особливо в
епізодах, присвячених описові сміливого походу козаків через
море в Туреччину на човнах-чайках [1].
Грандіозна за масштабами і глибиною проникнення в
історію, найреалістичніша з усіх романтичних візій Юліуша,
поема «Беньовський» дає найбільше матеріалу для розуміння
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того, яке місце займає Україна в свідомості поета. Україну
сприймав він як приспане, але «не мертве гніздо» для свободи.
Поет говорить, що Україна не знає куди рухатися: йти з
поляками – чи дорогою Б.Хмельницького. Ю.Словацький
розумів драматизм цього питання, який поглибився, коли
Польща, вслід за Україною, втратила свою незалежність. Але у
його творі «дух старої матері України» постійно зустрічається з
“духом матері Польщі”, хоча між ними уже існує якась межа,
непереборний конфлікт.
Неодмінною ознакою України в творчості Словацького є
українські квіти, з яких деякі набувають символічного значення.
Окреме місце займає шипшина. З Україною в авторській уяві
вона зв’язана так міцно, що брак її символізує кінець України :
«Ох! України не буде!/Бо її ці люди на мечах рознесуть./Ох!
Квіток шипшини з ясною росою/Забракне, бо їх ці люди
роздарують коханим» («Срібний сон Саломеї»).
«Поняття України» в поезії Словацького пройшло еволюцію:
першого періоду творчості («Українська дума», «Міндове»,
«Змій») – «Україна для нього є тереном тем і поетичної
декорації»; другого («Дума про Вацлава Жевуського»,
«Мазепа», «Вацлав») – Україна стала для поета «рідним краєм
спогадів, мірилом краси і призмою візій»; третього
(«Беньовський», «Срібний сон Саломеї», «Завіша Чорний») –
«оформилася у живе тіло організму, брутально стоптане
шляхетським бунтом», з’явилася «в метафізичному спогляданні
курганів» [3].
Україна для Словацького – це країна степової героїки,
рицарського минулого, кривавих національних змагань і
соціальної боротьби, водночас це земля могил і курганів, де
поховано козацьку славу.
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Науковий керівник  проф. Бурдяк В.І.
Єдина соціальна політика Європейського Союзу:
сутність і проблеми становлення
В останні десятиліття все більшої актуальності набуває
проблема формування єдиної соціальної політики
Європейського Cоюзу. Ще не так давно в дослідженнях
процесу європейської інтеграції соціальній політиці
надавалося другорядне значення в порівнянні з
дослідженнями політичних та економічних аспектів
інтеграції.
З кінця минулого століття багато держав об'єднаної
Європи більшою або меншою мірою переживали кризові
соціально-економічні
явища,
які
розвивалися
взаємопов'язано: масове безробіття, інфляція, старіння
населення. Деякі держави і тепер продовжують перебувати
на шляху реформ [1, c. 142].
Європейська комісія й економічні органи окремих
держав були постійно стурбовані чотирма головними
проблемами: недостатнім зростанням виробництва,
соціально-економічними аспектами масової міграції
трудового населення й боротьбою з «делокалізацією»,
тобто з переходом промислових галузей в інші країни й
регіони. Багато країн, особливо у минулому з порівняно
однорідним населенням – як Франція або Німеччина,
виявилися явно не готові до того, що реально відбувається
з Європою [2].
Незважаючи на різницю в моделях
соціального забезпечення різних країн Євросоюзу, в
останні роки відбувається зближення соціальної політики
різних країн. У першу чергу це обумовлено наявністю
спільних
європейських
підходів
до
соціального
забезпечення. Вплив інтеграції можна розглядати в якості

57

передумови формування єдиної соціальної політики ЄС [3,
c. 34].
Важливим залишається визначення місця і ролі держави
в соцзабезпеченні. Основною стратегією в цьому напрямі
повинен стати відхід від державного фінансування і
надмірної державної опіки. Держава повинна мотивувати
самостійну відповідальність громадян за свій добробут.
Зараз ЄС, його інститути в економічній і соціальній
діяльності керуються схваленою у червні 2010 р.
стратегією "Європа 2020". Нова стратегія концентрується
на ключових сферах, щодо яких потрібно діяти: знання та
інновації, більш стала економіка, вища зайнятість та
соціальне залучення.
Отже, на даний момент формування єдиної соціальної
політики ЄС базується на розширенні компетенції
інститутів ЄС, створення єдиних соціальних стандартів для
країн-членів, що повинно сприяти соціально-економічному
вирівнюванню і зближення національних систем
соціального захисту. Проте впровадження моделі єдиної
соціальної політики не можливе без зменшення ролі
національних держав, і тому ефективним на даному етапі
розвитку буде саме впровадження єдиних соціальних
стандартів.
Список літератури:
1. Каширина Е.Ю. Единая социальная политика Европейского Союза
(реальность и перспективы) / Е. Ю. Каширина // Власть.  2009.  № 7.
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політика. Політики і політологи про неї.  К., 2010.  Режим доступу:
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26812/28Yarova.pdf?sequence=13. Дерега В.В. Соцільна і гуманітарна політика:
[посібник] / В.В. Дерега.  Миколаїв: Вид-цтво ЧДУ ім. Петра Могили,
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Галина Кузуб
Науковий керівник – проф. Ротар Н.Ю.
Комунікативні системи політичних партій України
«крайнього спектра:
крос-темпоральний вимір (2012-2013рр.)
Метою даного дослідження є вивчення комунікативної
системи політичних партій «крайнього спектру» (ВО «Свободи»
та Комуністичної партії України) у крос-темпоральному вимірі
до і після парламентських виборів 2012 р. для оцінки ступеня їх
інституціоналізації, стабільності самопозиціонування та
відповідальності за виконання передвиборчих програм.
Крос-темпоральне дослідження здійснювалося ляхом
якісного та кількісного контент-аналізу партійної преси за 2012
та 2013 рр. У досліджувану вибірку потрапили партійна газета
ВО «Свобода» (кожна друга газета з 105) та газета «Комуніст»
(кожна четверта з 205).
Аналіз партійної комунікації включав у себе дослідження
ідеологем, самопозиціонування та закликів політичних партій у
партійній пресі. Під ідеологемами у аналізі розуміли «вербальні
символи, слова та фразеологізми, що виконують функцію
символів та мають всі їх ознаки» [1, с. 34]. Як для ВО
«Свобода», так і для КПУ протягом 2012-2013 рр. характерний
стабільний набір ідеологем.
Самопозиціонування політичної сили у нашому дослідженні
включало аспекти цінностей, які проголошувала партія, «образ
ворога» та звіт про її діяльність. Цінності та «образ ворога» для
обох партій відносно не змінились, відповідаючи їх ідеологічній
позиції. Відбулися зміни насиченості «образу ворога» у пресі
Комуністичної партії України, яка в 2013р. найбільше виділяла
ВО «Свободу», звинувачуючи у фашизмі.
Діяльність політичних партій, про яку вони звітували у
партійній пресі, узагальнена в таблиці (див. табл.1.)
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Таблиця 1
Висвітлення діяльності у партійній пресі
КПУ
ВО «Свобода»
2012 р. 2013 р.
2012р. 2013р.
Конкретні справи
13
6
20
7
Намір дії
24
28
21
18
Робота з молоддю
5
2
12
25
Аналіз закликів свідчить, що протягом 2012-2013 рр.
відбулась радикалізація гасел ВО «Свобода» у зв’язку з
революційною ситуацією у державі, а КПУ і надалі здійснювала
на сторінках власної газети лише агітацію серед виборців.
У результаті нашого дослідження можна констатувати, що
обидві радикальні партії, які отримали майже однакову кількість
голосів виборців, не змінили власного самопозиціонування,
набору
використовуваних
ідеологем
і
гасел
після
парламентських виборів 2012 р. Щоправда, партійна
комунікація у виданнях політичних сил зазнала змін, причиною
чого, ми вважаємо, став ступінь інституціоналізації кожної з
партій. Якщо інформація в партійному виданні ВО «Свобода»
«піднялась» зі звітування про місцеву діяльність партійних
осередків і партійних діячів на переважно опис діяльності
парламентської фракції та участі у загальнодержавних заходах,
то газета «Комуніст», як правило, «промовчує» про діяльність
фракції й інформує про виконані справи, діяльність на
місцевому рівні. Фракція Комуністичної партії у Верховній Раді
України не здійснює своєї діяльності публічно (принаймні, на
шпальтах власного видання), що може свідчити, на нашу думку,
про «закостеніння» партійної комунікації, коли розрив
«парламентська фракція» – «місцеві осередки» переноситься в
інформаційну площину.
Список літератури:
1. Малышева Е.Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен:
определение и классификация / Е.Г.Малышева // Политическая
лингвистика. – 2009. – № 4 (30). – С.32-40 [Электронный ресурс]. –
С.34 – Режим доступа:
http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/ling30/ling_30_3.pdf
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Емілія Куруляк
Науковий керівник – доц. Куделько З.Б.
Неологізми в сучасній мові дипломатії
Мова дипломатії та дипломатичних відносин, її становлення
та розвиток є актуальною темою сучасних досліджень, адже
лексика поповнюється і збагачується, деякі слова виходять із
ужитку, а інші, навпаки, з’являються та починають активно
використовуватися. Поява неологізмів зумовлена такими
факторами, як постійний розвиток суспільства, техніки та
технологій, а також мовними потребами.
Очевидно, що слова сприймаються як неологізми лише доти,
доки поняття, які вони позначають, не стануть звичними.
В.Заботкіна вважає, що після своєї появи нова лексична одиниця
проходить стадії сприйняття суспільством, тобто «соціалізації»,
переважно через посередництво викладачів та журналістів [2, с.
75]. Дослідник І.Арнольд писала, що неологізм — це
лінгвістичний термін, який відноситься до будь-якого
новоствореного слова, словосполучення, нового значення уже
існуючого слова або слова, запозиченого з іншої мови, новизна
якого все ще відчувається [3, с. 24].
Поява в сучасній українській мові значної кількості
лексичних новотворів – цілком закономірне явище, адже відомо,
що в періоди важливих суспільних змін у словнику будь-якої
нації виникає значна кількість нових слів і понять. А Україна
саме зараз знаходиться на межі великих, докорінних
перетворень. У зв’язку з останніми подіями в нашій державі, а
саме мітингами та протестами українського народу, що
розпочалися після рішення Кабінету Міністрів України про
призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про
Асоціацію між Україною та Євросоюзом і поширилися після
силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада,
можна говорити про появу неологізмів у сучасній мові
дипломатії, найвідомішими з яких стали «євромайдан»,
«тітушки» та «майданівці».
Тепер термін-неологізм «євромайдан» означає національнопатріотичні, протестні акції в Україні, передусім проти корупції,
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соціальної нерівності, свавілля правоохоронних органів та сил
спецпризначення, а також підтримку європейського вектора
зовнішньої політики України. Слово «євромайдан» легко
перетворилося у «антимайдан» за сприяння Партії регіонів, а
активісти
Євромайдану
на
автівках
назвали
себе
«автомайданом».
Інший термін «тітушки» хоча і з’явилось за кілька місяців до
«євромайдану», проте своїй надзвичайній популярності завдячує
саме йому. Це наймані платні провокатори на масових зібраннях
людей, які використовувалися українською владою для
застосування фізичної сили і участі в масових сутичках. Назва
походить від прізвища Вадима Тітушко з Білої Церкви, який
брав участь у нападі на журналістів у акції «Вставай, Україно!»
в Києві в травні 2013 року.
Після усунення від своїх обов’язків Президента України
Віктора Януковича та проникнення в його приватну резиденцію
в дипломатичну мову ввійшов ще один неологізм – «межигір’я»
- закритий для відвідувань український Версаль, символ
непрозорості влади, перетворення державної власності у
приватну, подвійних стандартів і закритості правлячої верхівки
країни.
Можна впевнено сказати, що неологізми виникали і будуть
надалі виникати у мові, адже події, які відбуваються у різних
країнах, поява нових явищ у світі призводить також до розвитку
мови, якою ми спілкуємось і яка використовується в усіх сферах
нашого життя. Виникнення нових технічних засобів, перебіг
змін у суспільстві, розвиток тієї чи іншої нації завжди буде
поштовхом для запозичень або виникнення нових слів та
термінів у мові.
Список літератури:
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Олександр Курпа
Науковий керівник – асист. Цікул І. В.
Механізми запезпечення гендерної рівності в системі
виконавчої влади України
Процеси демократизації суспільства супроводжуються
реалізацією на практиці рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків. Це, зокрема, стосується і діяльності структур
виконавчої влади. Створити, а особливо зберегти таке
становище буде можливим тільки шляхом реалізації заходів,
спрямованих на забезпечення рівноправної участі статей у
процесі прийняття суспільно важливих рішень та контролю за
дотримання принципу гендерної рівності у формуванні та
діяльності владних інституцій. Саме таких принципів повинні
сьогодні дотримуватись у своїй діяльності структури виконавчої
влади.
На початку 2006 року набув чинності Закон України
„Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і
жінок”, у якому чітко визначені механізми забезпечення рівних
прав та можливостей чоловіків і жінок (ст. 7). Проблеми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
структурах виконавчої влади, відповідно до статей 10, 11, 12 та
13 даного закону, належать до повноважень Кабінету Міністрів
України, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків та уповноважених осіб (координаторів) з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
органах виконавчої влади. Положення даного Закону також
містять норму, в якій визначається, що органи виконавчої влади
можуть утворювати консультативно-дорадчі органи, призначати
радників із питань забезпечення рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків. При цьому встановлюється, що колективні
угоди (договори) мають передбачати покладання обов’язків
уповноваженого з гендерних питань – радника – на одного з
працівників на громадських засадах [1]. Основною метою
діяльності радників з гендерних питань визначається допомога
посадовим особам органів виконавчої влади, на яких покладено
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виконання обов’язків по забезпеченню рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків [3].
Стосовно інституту радників з гендерних питань варто
зазначити,
що
Рекомендації
парламентських
слухань
„Становище жінок в Україні: реалії й перспективи містили
рекомендацію центральним органам виконавчої влади (у межах
своєї компетенції) запровадити інститут радників із гендерних
питань у різних галузях [2]. Однак, оскільки повноваження й
сфера відповідальності цих осіб законодавством не визначені,
згадані норми Закону фактично не застосовуються.
Важливою ланкою у процесі гендерного аналізу діяльності
інститутів виконавчої влади є робота місцевих державних
адміністрацій. Повноваження місцевих органів виконавчої влади
у сфері впровадження та реалізації гендерної політики зводяться
до розробки та затвердження обласних програм забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, утворення при
місцевих органах виконавчої влади консультаційно-дорадчих та
експертних груп з гендерних питань, впровадження гендерних
підходів у діяльність зазначених органів та проведення
гендерного аналізу кадрового складу місцевих органів
виконавчої влади. На жаль, мусимо констатувати, що питанням
забезпечення гендерно збалансованого представництва в
структурах виконавчої влади увага приділяється на
мінімальному рівні та переважно тільки для звітності щодо
виконання
загальнодержавного
плану
заходів
щодо
утвердження гендерної рівності в українському суспільстві.
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Ігор Лясковський
Науковий керівник – доц. Катеринчук П.М.
Проблеми Професійних спілок у забезпеченні умов
захисту прав особистості щодо права на працю
Профспілки — важливий інститут громадянського
суспільства, який захищає права і свободи громадян у галузі
трудових відносин. Ця роль профспілок набуває особливо
важливого значення в умовах становлення демократії та
ринкової економіки в нашій країні. Створення потужних
впливових профспілок, здатних ефективно відстоювати інтереси
працівників — невід'ємний атрибут цивілізованої держави.
Такою державою прагне стати Україна [2, с. 412-416].
Проблема захисту права на працю в Україні є нині
однією з найболючіших. У трудових правовідносинах
роботодавці і надалі домінують над найманими працівниками, а
профспілки дуже часто відіграють лише роль «відділів
соціального захисту» при адміністраціях підприємств. Важливо
також відзначити слабкість законодавчих норм, спрямованих на
захист профспілкових лідерів і положень щодо відповідальності
роботодавців
за
порушення
прав
профспілок.
Але
найважливішою проблемою є все ж таки відсутність авторитету
у більшості профспілок, і через це – низька активність
профспілок щодо захисту прав своїх членів.
Профспілковий рух в України перебуває сьогодні на
складному етапі становлення, пошуку свого місця в системі
нових
соціально-економічних,
політичних
відносин.
Трансформуються традиційні профспілки. Разом з тим,
створюються нові (вільні, альтернативні) професійні об'єднання.
Неоднозначні,
часом
суперечливі
тенденції
розвитку
профспілкового руху, складний процес вироблення механізмів
взаємодії профспілок, держави та роботодавців у рамках
соціального партнерства потребують вивчення та широкого
громадського обговорення. Щорічне зростання кількості
профспілок різного статусу, дрібнення діючих профспілок
свідчить про відцентрові тенденції їх розвитку та хибну амбіційність окремих профспілкових керівників, не здатних
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поступитися власними інтересами заради громадських. Останнім часом більшість таких організацій створено штучно, вони
здебільшого не чисельні і, швидше, є «віртуальними». Це –
профспілки, як правило, «вузьких» категорій працівників, таких,
як, наприклад, спортивні тренери, циркові артисти, працівники
грального бізнесу, страхових компаній та ін. Продовжують
виникати так звані «жовті» профспілки, які створюються під
суто політичні проекти задля імітації підтримки певних сил
«знизу». Роботодавцям вигідно мати «кишенькові» профспілки,
такі, які б займали щодо них угодовську позицію [1, с. 621].
Одним з головних критеріїв, що визначають соціальний
статус будь-якої громадської організації, є її чисельність.
Профспілка, яка прагне бути сильною, та успішною, повинна
постійно боротися за високий рівень членства. Залучення нових
і нових спілчан повинно постійно бути в полі зору кожної
профспілкової організації. Підвищення авторитету професійних
спілок, безумовно, вимагає конкретних і дієвих змін. Необхідно,
зокрема, поширювати свідоме профспілкове членство. З цією
метою важливо якнайшвидше розробити нові методи залучення
працівників до профспілок. Споріднені профспілки повинні
об’єднуватися у потужні формування [3, с. 43].
Отже, більшість населення не вбачає у профспілках
організацію, яка захищає інтереси працівників. Такі негативні
результати
опитувань
профспілки
України
отримали
здебільшого через відсутність узгодженої тактики діяльності
щодо захисту інтересів працівників, не простежуються чіткі
солідарні дії профспілкового руху й у відносинах з державою та
роботодавцями.
Список літератури:
1. Болотіна Н. Б. Трудове право України: [Підручник.– 3-тє вид.,
стер]. – К.: Вікар, 2005.725 с.
2. Лагутіна І.В. Захист трудових прав працівників професійними
спілками //Актуальні проблеми політики:[ Збірник наукових праць.
Вип. 28 /Голов. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич]. Одеса: Фенікс, 2006.- 412-416 c.
3. Трудове право, підручник. Изд. “Проспект”, М., 1996 р.
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Вікторія Мартинюк
Науковий керівник – асист. Мельничук Л.Н.
Позиція Румунії щодо сучасного політичного
становища в Україні
Схожість стратегічних орієнтирів України і Румунії формує
підґрунтя розбудови та зміцнення сучасних відносин між двома
державами на основі європейських демократичних цінностей.
Україна розвиває різнобічні відносини добросусідства з
Румунією як на двосторонньому рівні, так і у рамках
міжнародних та регіональних структур. Румунія не могла
залишитись осторонь ситуації , що склалася в Україні протягом
останніх 4 місяців.
Румунія, як сусідня держава і член Європейського Союзу та
Північноатлантичного альянсу (НАТО), цілком підтримує
незалежність і територіальну цілісність України, які мають бути
гарантовані міжнародним співтовариством [2].
Загалом Румунія активно слідкує за подіями, які
відбуваються в Україні з листопада 2013 року та до їх
врегулювання. Влада Румунії неодноразово висловлювалася
щодо внутрішньополітичної ситуації що склалася, зокрема глава
Румунії закликав українських політичних лідерів до спокою,
стриманості, прагматизму і пильності для досягнення
суспільного консенсусу, необхідного для виходу з політичної
кризи, стабілізації ситуації і відродження економіки країни [1].
Румунською стороною госпіталізовано 11 громадян України,
які постраждали під час сутичок у Києві. Станом на сьогодні
медичний стан постраждалих - задовільний та наразі немає
жодних загроз їхньому життю. Посольством установлено
постійний зв’язок з персоналом лікарень та українськими
пацієнтами.
25 лютого 2014 р. міністр закордонних справ Румунії – Тітус
Корлецян прибув до Посольства України в Румунії з метою
вшанування пам’яті загиблих у зв’язку з трагічними подіями в
Києві.
Активну підтримку надає Україні Союз українців Румунії
(СУР). 6 березня 2014 року керівництвом Союзу українців
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Румунії від імені української громади Румунії було підписано та
направлено Звернення Президенту Румунії із засудження дій
Російської Федерації на території України. СУР у своєму
Зверненні висловив подяку Президенту Румунії Траяну Бесеску
щодо його підтримки територіальної цілісності Української
Держави [1].
Президент Румунії висловив свою позицію щодо кримського
конфлікту між Україною і Росією. Він вважає поспішним і не
послідовним рішення Верховної Ради України щодо скасування
мовного закону. Попри всі помилки Траян Бессеску підтримує
територіальну цілісність України і вважає Крим українською
територією [3].
Таким чином, можна стверджувати, що позиція Румунії щодо
сучасного політичного становища в України досить чітка, вона
цілком підтримує незалежність і територіальну цілісність
України, які гарантовані міжнародним співтовариством. Румунія
готова активно допомагати і співпрацювати з Україною.
Список літератури:
1. Посольство України в Румунії [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://romania.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/19281zvernennya-sojuzu-ukrajinciv-rumuniji-do-prezidenta-rumuniji-trajanabesesku.
2 .Посольство України в Румунії [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://romania.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/18325-prezidentrumuniji-trajan-besesku-zrobiv-zapis-u-knizi-skorboti.
3. Basescu, dupa sedinta de urgenta cu tema Ucraina: Romania nu este
afectata direct [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ziare.com/international/ucraina/basescu-dupa-sedinta-deurgenta-cu-tema-ucraina-romania-nu-este-afectata-direct-1285495.
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Іванна Мартинюк
Науковий керівник – доц. Яценюк Ф.С.
Сергій Подолинський як прихильник
марксистських ідей
Зародження
марксистських
ідей
в
українському
інтелектуальному середовищі пов’язано з іменем Сергія
Подолинського, який був одним з перших популяризаторів
марксизму та працював у плані наукового осмислення нового
економічного вчення. Будучи лікарем, як це було звично для
інтелектуалів XIX ст., більшість часу приділяв вивченню
економічних і соціальних процесів у сучасному йому
С.Злупко,
світогляд
суспільстві.
Як
стверджував
С.Подолинського формувався під впливом російських
народників, але головну роль відіграло вивчення ідей К. Маркса.
Сергій Андрійович намагався виробити механізм застосування
нових економічних теорій до української дійсності [1].
У 1872 р. він подався до Швейцарії, де зустрівся з
російськими й українськими емігрантами-революціонерами, а в
Лондоні познайомився з Ф. Енгельсом. Там при посередництві
П. Лаврова особисто познайомився з К.Марксом, з яким згодом
вів особисте листування. Так двадцятидворічний український
юнак увійшов в особистий контакт з тим, хто перебував на
Олімпі революційного руху в Європі, був його теоретиком і
організатором [4].
С. Подолинський осмислював і широко використовував праці
багатьох європейських дослідників: Е.Маурера, А.Сміта,
Л.Брентано. Та все ж при написанні наукових праць базовими
були ідеї «Капіталу» К.Маркса і «Становища робітничого класу
в Англії» Ф.Енгельса [2].
У Відні за сприяння Остапа Терлецького 1875 р.
С.Подолинський організував видання політичної літератури
українською мовою. Автор уперше в українській науці
запропонував поняття про експлуатацію робітників та
обґрунтував необхідність соціальної революції, для захисту їх
прав і поліпшення умов праці. Зокрема, видав популярні праці:
«Про хліборобство», «Парова машина», «Про багатство та
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бідність», «Про Правду», «Правдиве слово хлібороба до своїх
земляків». Так він заклав початки української соціалреволюційної літератури.
С. Подолинський у наукових працях зробив спробу в
доступній формі викласти теорію доданої вартості К. Маркса.
Вчений описує перспективи майбутнього соціалістичного ладу,
організацію найкращого співжиття громадян. Значення цих
брошурок у поширенні соціалістичних поглядів на Україні
важко переоцінити.
Першочерговим завданням українських соціал-демократів
С. Подолинський вважав вивчення всіх аспектів життя власного
народу з метою краще зрозуміти його справжні потреби, до яких
потрібно пристосувати революційну теорію, а не навпаки. Тож,
можна стверджувати, що найбільше Сергія Андрійовича, як
революціонера і патріота, цікавила доля українського народу.
Такі погляди вченого не вписувалися в епоху, в яку він жив.
О. Салтовський стверджує, що С. Подолинський був
революціонером у науці і науковцем у практичній
(революційній) діяльності [3]. Саме завдяки цьому його наукова
діяльність мала великий вплив як на освічені кола, так і на
широкі народні маси. Вчений, щиро вболіваючи за долю
України та її народу, зробив спробу створити концепцію, в якій
би органічно поєдналися завдання національно-державного
відродження та соціального звільнення тих, хто і представляв
українську націю – селян і робітників.
Список літератури:
1. Злупко С.М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель,
революціонер / Степан Злупко. – Львів: Каменяр, 1990. – 192 с.
2. Корнійчук Л.Я. Про економічні погляди С.А. Подолинського. В
сб.: Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1956. – 350 с.
3. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії
вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) /
Олександр Салтиковський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 396 с.
4. Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на
Украине во второй половине XIX века (М. Драгоманов,
С.Подолинский, О. Терлецкий) / В.Г. Сокуренко. – Львов: Изд-во
Львовского университета, 1966. – 265 с.
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Ярослав Меленчук
Науковий керівник – доц. Недокус І.С.
Нормативно-правовий аспект управління
у природоохоронній діяльності
Зародки
національного
природоохоронного
законодавства сягають ще часів Київської Pyci. У зводі законів
княжої держави "Руській правді" містилося чимало
регламентацій, які стосувалися часів та термінів полювання на
тих чи інших хутрових звipiв, була заборона виловлювати деякі
породи риб під час нересту, містилося чимало засторог щодо
збереження та використання природно адекватних засобів
землеробства, бортництва, броварства, деяких інших промислів
та ремесел. Тоді ж було передбачено також i деякі кари,
переважно грошові, за порушення вимог "Руської правди".
Наприклад, за знищення журавля i вбивство людини нерідко
накладали однакову кару.
У князівські часи фактично було закладено i початки
формування заповідних територій — "мисливських угідь", на
яких лише вряди-годи відбувалося полювання та лови [3, с. 56].
Охорона навколишнього природного середовища і
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки суспільства й збереження природного середовища життєдіяльності населення є головними умовами
стійкого економічного та соціального розвитку України. З цією
метою держава самостійно здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження живої та неживої
природи. Така політика забезпечує гармонійну взаємодію
суспільства і природи, раціональне використання, ефективну
охорону і вчасне відтворення природних об'єктів. Це знайшло
своє втілення в Основних напрямах державної екологічної
політики України та в Посланні Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади
стратегії економічного та соціального розвитку України на
2002- 2011 роки" [2, с. 31].
Основним джерелом екологічного законодавства і права є
Конституція України. У ст. 16 Конституції передбачається, що
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забезпечення екологічної безпеки й підтримка екологічної
рівноваги на території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов'язком
держави. Гарантія екологічних прав громадян забезпечується
проведенням широкомасштабних державних заходів щодо
підтримання, відновлення й поліпшення стану навколишнього
середовища, невідворотністю відповідальності за порушення
екологічного законодавства. Участь громадян в управлінні
охороною навколишнього середовища й використанням його
ресурсів гарантується державою, а їхній захист здійснюється в
судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
Обов'язки громадян у сфері охорони навколишнього природного
середовища передбачені Законом України "Про охорону
навколишнього природного середовища" (Ст.12 Закону України
"Про охорону навколишнього середовища") [1, с. 140-142].
До екологічних обов'язків громадян належать: додержання
вимог щодо збереження природи і раціонального використання
природних ресурсів; діяльність у сфері екологічної безпеки,
додержання природоохоронних стандартів, норм, нормативів,
лімітів, правил, інструкцій та інших законодавчих актів;
внесення плати за використування природних ресурсів, за
погіршення якості довкілля й штрафів за екологічні
правопорушення; компенсація шкоди, заподіяної забрудненням
та іншим негативним впливом на навколишнє середовище [4, с.
221].
Список літератури:
1. Європейський Союз. Консолідовані договори. – К.: Port-Royal,
1999. – C. 140–142.
2. Лозанський В. Р. Екологічне управління в розвинутих країнах світу
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2004. – 256 с.
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Організація системи електронних звернень громадян
України
Державне регулювання у сфері електронного
документообігу спрямовано на реалізацію єдиної державної
політики електронного документообігу; забезпечення прав і
законних інтересів суб'єктів електронного документообігу;
нормативно-правове забезпечення технології оброблення,
створення, передавання, одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів.
Згідно з українським законодавством, оригіналом
електронного документа вважається електронний примірник
документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з
електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання
електронного документа кільком адресатам або його зберігання
на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних
примірників вважається оригіналом електронного документа.
Якщо автором створюються ідентичні за документарною
інформацією та реквізитами електронний документ та документ
на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову
юридичну силу. Оригінал електронного документа повинен
давати змогу довести його цілісність і справжність у порядку,
визначеному законодавством; у визначених законодавством
випадках може бути поданий у візуальній формі відображення, в
тому числі у паперовій копії. Електронна копія електронного
документа засвідчується у порядку, встановленому законом.
Однією з форм електронного документа є електронне звернення
громадянина України [1].
Державна система електронних звернень громадян
України створена для підвищення якості та прозорості процесу
опрацювання звернень громадян та запитів на отримання
публічної інформації в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування; впровадження механізму подання
юридично значимих електронних звернень до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в електронному
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вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису;
абезпечення оперативного контролю за розглядом звернень
громадян та запитів на отримання публічної інформації;
створення єдиного адресного простору органів державної влади
та органів місцевого самоврядування на державному
загальнодоступному інформаційному веб-ресурсі; Формування
статистики обліку звернень громадян і запитів на отримання
публічної інформації.
Функціонування державної системи електронних
звернень в Україні надає громадянам можливість формування,
гарантованого надсилання юридично значимих звернень в
електронному вигляді, а також запитів на отримання публічної
інформації до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування через єдину точку доступу (за принципом
«єдиного вікна») через мережу інтернет, а також контролю за
розглядом звернень та запитів на отримання публічної
інформації в режимі on-line.
А, посадові особи органів державної влади та місцевого
самоврядування мають можливість приймання, розгляду,
надання відповідей на електронні звернення та запити на
отримання публічної інформації а також формування
статистичного обліку звернень та запитів на тримання публічної
інформації.
До Державної системи електронних звернень можуть
підключатися всі зацікавлені державні та недержавні структури,
які працюють і з зверненнями громадян та запитами на
отримання публічної інформації. Для користування Системою
обов’язковим є доступ до мережі інтернет та для відправки
юридично значимого електронного звернення наявність
електронного цифрового підпису. Система безкоштовна у
використанні та цілодобово загальнодоступно. Персональні дані
користувачів Системи обробляються та зберігаються згідно із
Законом України «Про захист персональних даних».
Список літератури:
1. Закон України «Про електронні документи та електронний
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Іван Молдован
Науковий керівник – проф. Кожолянко Г.К.
Буковинське писанкарство
Писанка – декороване орнаментом за допомогою воску чи
іншими техніками двома або більше кольорами, яйце.
Гладкофарбоване або оздоблене візерунком яйце-писанка
набуло символічного релігійно-обрядового значення ще задовго
до прийняття християнства, його виникнення пов’язується з
дохристиянським народним звичаєм зустрічі весни. Згодом
культивування сакрального змісту писанки приурочили до
Великодня. Нині писанкарство – повноправна галузь народного
ужиткового мистецтва з виготовлення різних видів декорованих
великодніх яєць (крашанок, крапанок, дряпанок та ін.),
важливим компонентом якої є обрядодії та звичаї, пов’язані з їх
створенням і використанням.
Писанкарство є досить консервативною складовою
національної культури, пов’язаною з побутом, звичаями та
життям людини, з віруваннями українського народу, що
забезпечує його помітну роль у сучасній системі етнокультурної
трансмісії.
В Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. писанкарство як
галузь ужиткового мистецтва із історично-сформованою та
самобутньою системою орнаментації побутувало на всій
території і мало глибоку проекцію в народній світоглядній
системі, з писанками й донині пов’язана низка вірувань,
традицій та обрядів. Упродовж ХХ ст. традиційне писанкарство
розвивалося у складних умовах деструктивних змін у суспільнополітичному та економічному житті держави, які стали
визначальними факторами його згасання.
Найповніше сутнісні характеристики та функції писанки, її
сакральне значення виражаються саме у звичаєво-обрядовій
сфері діяльності людини.
Сьогодні явище писанкарства набуло поширення у багатьох
країнах світу. До кола писанкарів, окрім українців, входять інші
народи Центральної та Східної Європи, що додатково засвідчує
нашу належність до європейської культури. Писанки відомі у
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Чехії, Словаччині, Сербії, Болгарії, Греції, Хорватії, Боснії,
Польщі, Румунії, Угорщині, а також у Литві та Молдові.
На Буковині у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. писанкарство як
галузь ужиткового мистецтва із історично-сформованою та
самобутньою системою орнаментації побутувало на всій
території краю і мало глибоку проекцію в народній світоглядній
системі, з писанками й донині пов’язана низка вірувань,
традицій та обрядів[1, c 54].
На Буковині відомі писанкарі є в Путильському,
Вижницькому, Кіцманському, Глибоцькому районах. У Виженці
М. Фірчук винайшов унікальний спосіб консервації великодніх
яєць. Майстер розколював писанку, вибирав з неї середину,
чистив, обробляв спеціальним розчином клею та тирси,
зліплював її знову докупи, і вона може зберігатись довго.
У 60-х рр. посилився інтерес до народного мистецтва. З цього
часу починається новий етап у відновленні писанкарства. У
Вижниці (Чернівецької обл.) навесні, перед великодніми
святами, народні майстри продавали писанки на ярмарках. Так
стихійно відродився писанковий промисел, проте він не
поширився далі на Буковину і Прикарпаття [2, с.35-55].
Орнаментика писанок Буковинської Гуцульщини кінця ХХпочатку ХХІ ст. характеризується традиційними геометричними
мотивами, такими як складні ромбічні хрести та ромбічні
рапорти з косими хрестиками, помітні впливи орнаментики
Прикарпаття. Своєрідним центром сучасного воскового розпису
є с. Розтоки на Буковинській Гуцульщині. Джерела
орнаментальних форм у цьому осередку йдуть від давніх
писанкових візерунків у творчості писанкарки М.Господарюк.
Колористика писанок Буковини витримана у жовто-білих і
оранжево-білих барвах на чорному тлі.
Список літератури:
1. Шутак М. Писанка // Народне мистецтво. – 1999. – № 3–4.
2. Народне мистецтво Галичини й Буковини. – К.: Видання Комітету
Південно-західного фронту, 1919, с. 54.
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Поняття та структура громадянських ідентичностей
В умовах сучасного інформаційного суспільства гостро
проявляється проблема громадянської ідентичності. Щоб
зрозуміти значення громадянської ідентичності в житті кожного
громадянина, необхідно в першу чергу зрозуміти поняття,
структуру та що собою являє громадянська ідентичність.
Під
громадянською
ідентичністю
розуміється
усвідомлення приналежності до спільноти громадян тієї чи
іншої держави, що мають для індивіда значимий зміст. Це є
феномен надіндивідуальної свідомості, ознака цивільної
спільності, характеризує її як колективного суб'єкта. Ці два
терміни не взаємовиключають один одного, а акцентують увагу
на різних аспектах. Перше з даних визначень стосується
специфіки включення окремих індивідів у громадянську
спільність, через усвідомлення ними своєї належності до неї. З
цього погляду громадянська ідентичність розглядається як
компонент соціальної ідентичності, тобто індивідуального
знання про те, що «персона» належить деякій соціальній групі
разом з емоційним і ціннісним персональним сенсом групового
членства. Серед них громадянська ідентичність виступає однією
з багатьох категорій, існуючи поряд з статевою, віковою,
етнічною, релігійною та іншими ідентичностями. Для індивіда
функція громадянської ідентичності полягає в реалізації
базисних потреб особистості в належності до групи.
Громадянська ідентичність фіксує єдність інтересів індивіда з
даної соціальної спільності і тим самим виконує як захисну
функцію, так і функцію самореалізації та самовираження,
дозволяє впливати на громадянське співтовариство, яке
проявляється в політичній і громадянській активності.
Належність до громадянської спільності визначається в
більшості випадків волею обставин (народження, проживання ),
а не індивідуальним свідомим рішенням. Це визначає
сприйняття даної соціальної групи, яка задається ззовні, а,
відповідно, соціальна роль громадянина не завжди однозначно
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позитивно сприймається індивідом. Структура включає в себе
три основні елементи: когнітивний – знання про приналежність
до даної соціальної спільності; ціннісний – наявність
позитивного чи негативного ставлення до факту належності;
емоційний – прийняття або неприйняття громадянської
спільності як групи членства, як результат дії двох перших.
Поняття
громадянська
ідентичність
синонімічно
поняттю національна ідентичність у тих випадках, коли останнє
розглядається в рамках підходу до нації як до спільності,
організованої з державно-політичною ознакою. У даному
підході категорії національна і громадянська спільність
збігаються. У рамках підходів до нації, як до певного етапу
розвитку
етнічної
спільності,
поняття
«громадянська
ідентичність» і «національна ідентичність» не тотожні, а
належать як до почуттів належності до країни, держави і до
етнічної спільноти. Етнічна і громадянська ідентичність тісно
взаємопов’язані і взаємозалежні.
Для кожної людини головною ціллю повинно стати
виховання
духовно-морального,
політико-правового
та
патріотичного ставлення до своєї країни. Вона повинна бути
готовою до виконання конституційно-військового обов’язку.
Служити інтересам народу, а не окремим політичним партіям і
їх лідерам. Любити свою Батьківщину та належність до певного
народу, формувати національну свідомість і відповідальність за
свої дії перед державою.
Завершимо словами литовського
поета Едуардаса Межелайтіса : «Бути людиною важко, а стати
людиною - це велика робота».
Список літератури:
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Олександр Палій
Науковий керівник – доц. Холодницький В. Ф.
Громадянська війна в Таджикистані 1992-1997 рр.
Утворення незалежної республіки Таджикистан, збіглося
із загостренням ряду внутрішньополітичних проблем, які
незабаром переросли в Громадянську війну.
Причинами загострення внутрішньополітичної ситуації в
країні були наступні чинники: важке економічне становище;
клановий світогляд таджиків (який підсилив кланову боротьбу
за владу) та високий ступінь релігійності населення.
Фактично поштовхом до майбутньої війни стали масові
заворушення в Душанбе в лютому 1990 року з вимогою
відставки Першого Секретаря ЦК Компартії Таджицької РСР
Кахар Махкамова. Ситуацію вдалося утримати під контролем і
навіть більше того К.Махкамов 11 квітня призначений головою
кабінету міністрів республіки а 30 листопада того ж року був
обраний першим президентом Таджикистану.
Разом з тим невдоволення розвалом економіки, паралічем
системи державного управління продовжувало наростати. 24
листопада 1991 на перших загальнонародних виборах
президента перемогу здобув Рахмон Набієв [2, с.353].
Однак приборкати ситуацію і йому не вдалося, не
зважаючи на підписання угоди з опозиційними силами. Більше
того, до березня 1992 р. криза у взаєминах влади й опозиції
досягла свого апогею. Заарештувавши Максуд Ікрамова,
відомого демократа, Р.Набієв фактично розірвав усі
домовленості із силами опозиції [3, с. 132].
На початку червня 1992 р. бойові дії між прихильниками
Р.Набієва та опозицією перемістилися з Душанбе в південні
регіони. 27 червня тут спалахнули збройні зіткнення.
7 вересня 1992 р. Рахмон Набієв спробував таємно втекти в
рідний Ходжент, але його перехопили по дорозі в аеропорт. З 16
листопада по 2 грудня в м.Ходженті пройшла позачергова сесія
Верховної Ради Таджикистану, яка прийняла відставку
Р.Набієва. Головою Верховної Ради обрано Емомалі Рахмонова,
який одночасно був обраний і Президентом Таджикистану.
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На початку 1993 року основні бойові дії перемістилися в
провінції Каратегін і Дарваз. Провідну роль у протистоянні з
владою цього часу відігравала Об’єднана таджицька опозиція
(ОТО), яку очолив Саїд Абдулло Нурі. Вона була створена в
1993 році як союз демократичних, ліберальних і ісламських
прихильників. До її складу входили: Демократична партія
Таджикистану (лідер Шодмон Юссуф); Ісламська партія
відродження (лідер Мухаммадшаріф Хіммаброда) і громадський
рух «Растохез» (лідер Тохір Абдуджабор). Основна мета
опозиції – повалення посткомуністичної номенклатури,
демократизація суспільства, механізмом якої мали стати всі
політичні сили, що входили до ОТО. Впродовж 1994 -1997 рр.
Бойові дії проходили з перемінним успіхом для обох сторін [1,
с. 94].
27 червня 1997 р. у Кремлі на дев'ятій за рахунком зустрічі
між урядовими силами та опозицією було підписано остаточну
мирну угоду. Президентом Таджикистану залишався Е.
Рахмонов. Однак опозиція отримала ряд посад в уряді, серед
яких посаду очільника МВС Таджикистану, 4498 бійців опозиції
було вирішено інтегрувати в офіційні силові структури, 5377
членів опозиції підлягали безумовній амністії [1, с.92].
За час війни економіка країни була підірвана. Таджикистан
став однією з найбідніших країн світу. Велика кількість
населення емігрували в Афганістан та в республіки СНД. На
відновлення країни потрібно було багато років.
Отже, Таджикистан з самого початку незалежності був
втягнутий у вир громадянської війни, котра тривала довгих 5
років, і закінчилася лише за допомогою міжнародного
посередництва.
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Наталія Попова
Науковий керівник – асист. Павлюк М. В.
Політична частина Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС: зміст і наслідки підписання
Питання щодо підписання Угоди про асоціацію (УА) між
Україною та Європейським Союзом (ЄС) уже тривалий час є одним
із ключових для зовнішньої політики України. Як відомо, Україна та
ЄС планували підписати дану Угоду ще на саміті «Східного
партнерства» у Вільнюсі 29 листопада 2013 р. За тиждень до
підписання уряд призупинив процес євроінтеграції, що спричинило
масові мирні акції протесту в Україні, які завершились
позбавленням влади президента В. Януковича та формуванням нової
проєвропейської більшості у парламенті. Нова влада відновила курс
України на євроінтеграцію і вже 21 березня 2014 р. в Брюсселі на
позачерговому саміті «Україна – ЄС» було підписано УА. Проте, за
Заключним актом, який сторони підписали додатково, набуває
чинності тільки політична частина Угоди. Імплементація
торгівельної частини відкладається – при цьому існують різні
прогнози завершення процесу – від літа 2014 до поч. 2015 р. [1]
До політичної частини Угоди належать: Преамбула, стаття 1,
розділи І, ІІ та VII. При цьому у Преамбулі окреслюється підґрунтя,
яке існує для укладення УА, зокрема визнання з боку ЄС
європейського вибору та устремлінь України; у статті 1 визначені
цілі Угоди: створення асоціації, поступове зближення між Україною
та ЄС на основі спільних цінностей, поглиблення відносин.
У розділі І «Загальні принципи» закріплюються основні
принципи, які лежатимуть в основі асоціації, передусім йдеться про
повагу демократичних принципів, прав людини й основних свобод,
верховенства права, суверенітету й територіальної цілісності, а
також принципів вільної ринкової економіки.
Розділ ІІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація,
співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової
політики» містить положення, реалізація яких має сприяти розвитку
і зміцненню політичного діалогу у різних сферах, у т.ч. у сфері
зовнішньої та безпекової політики [2, c. 14-15].
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Відповідно до «Інституційних, загальних та прикінцевих
положень» (розділ VII) передбачається запровадження нових
форматів та рівнів співпраці між Україною та ЄС, зокрема створення
Ради та Комітету з питань асоціації, Парламентського комітету з
питань асоціації, Платформи громадянського суспільства;
відповідний механізм моніторингу та врегулювання спорів [2, с.16].
Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявив, що
«підписання Угоди підкреслює рішучу підтримку України у ці важкі
часи з боку ЄС. Глави держав і урядів ЄС підтвердили свою
рішучість підписати решту положень. Водночас, незабаром ЄС
тимчасово скасує митні збори на український експорт до ЄС. Ці
кроки є доказом обопільного бажання ЄС і України до побудови
тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції».
Проте, підписання політичної частини УА викликає чимало
запитань та критики, які стосуються насамперед подальших
процедур: як і коли ратифікуватимуть Угоду та будуть підписувати
решту розділів, як вона набиратиме чинності тощо. Також
висловлюються думки щодо формальності та відсутності практичної
корисності підписаних розділів [1].
Щодо наслідків, то можна зазначити, що підписання політичної
частини сприятиме зміцненню поваги до демократичних принципів,
верховенства права та належного врядування, фундаментальних
прав та свобод людини свобод, переходу до ринкової економіки та
прозорості роботи державних інституцій, передусім проведення
прозорих внутрішньополітичних та інституційних реформ, а також
забезпечить запровадження ефективних механізмів боротьби з
корупцією. Проте, загалом підписання політичної частини Угоди не
надає Україні жодних гарантій щодо повноправного членства, а
тому досить важливим є введення в дію повного тексту Угоди про
асоціацію, включно із розділами, що стосуються юстиції, торгівлі,
секторальної та фінансової співпраці.
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1. Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/899006-ukrajina-pidpisalaugodu-pro-asotsiatsiyu-z-es.html.
2. Угода про Асоціацію Україна – ЄС: Дороговказ реформ / Ред. О. Сушко
– К.: Фонд Конрада Аденауера, 2012. – 56 с.

82

Тарас П’ятничук
Науковий керівник – доц. Сахновський Є.В.
Витоки європейського пацифізму
Проблема війни та миру впродовж усієї історії людства була і
залишається однією з ключових . Пацифізм, тобто ідеологія не
насилля, своїм корінням сягає ще часів античності. Перші
організації пацифістів – так звані товариства миру, виникли і
поширилися в Європі після завершення наполеонівських війн.
Однак виникає запитання: а на якому грунті появилися
європейські товариства миру?Спробуємо це з’ясувати.
Під час англійської революції середини XVII ст. виникло
багато різних течій та угруповань. Серед них варто виділити два
угруповання, вченню яких був притаманний пацифізм. Мова йде
про квакерів і діггерів.
Квакери –релігійна організація, що утворилася в 1652-1653
рр. на півночі Англії. Лідером і засновником квакерського руху
був такий собі Джордж Фокс[1]. З релігійних мотивів квакери
відхиляли будь-яку збройну боротьбу, заперечували право на
самозахист, служіння в армії тощо. Пояснювалося це тим, що в
середині кожної людини є частинка божественного. Вбивши
людину – ти вбиваєш її елемент божественного. Звідси
випливає, що вбивство людини – це вбивство Бога, що не може
бути виправдане жодними причинами та обставинами [3, с.30].
Суть діяльності квакерів полягала в проповіді і таким чином
поширенні своїх переконань. Об’єктами їх міграції стали:
Франція, Голландія, Флоренція, Рим, Неаполь, навіть
Османська імперія, Єгипет, Вест-Індійські о-ви та Америка [4].
Варто відзначити, що квакерів та їх вчення як представники
місцевого духовенства, так і влади не тільки не сприймали, але й
боялися. Їх вважали диваками, єретиками, навіть змовниками.
Все це зумовило те, що квакерів почали переслідувати:їм
забороняли здійснювати свої богослужіння, накладалися
штрафи, їх ув’язнювали, відсилали за межі країни. Траплялися й
випадки страт [4].
Попри всі переслідування та утиски, квакери продовжували
свою діяльність. Найбільш активною вона стала в Північній
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Америці. З послабленням гонінь з боку місцевої адміністрації
квакери створили тут свої общини. В 1682 р. навіть заснували
місто Філадельфію, яке фактично стало центром американських
квакерів [4].
Інша організація – діггери ( з англ. diggers, «копачі» ).
Очолював рух Джерард Уінстенлі – торгівець, який розорився в
наслідок революційних подій. Діяльність діггерів полягала в
організації комун, члени яких займалися обробітком землі.
Діггери
виступали
за
перебудову
суспільства
на
егалітаристських засадах.Oсновними їхніми вимогами були:
усуспільнення власності на землю, спільний її обробіток, а
також певне реформування держави на справедливих
засадах[1].Одразу ж виникає питання: яке має відношення
діггерська ідея реформування суспільства до пацифізму?
Пацифістські мотиви та ідеї ми можемо простежити саме в
методах діяльності діггерів. Тобто вони прагнули перебудувати
суспільство, але виключно мирними методами. В одному з
програмних документів діггерів можна знайти такий рядок:
«...Ми досягаємо цього не силою зброї, ми ненавидимо її…»[2].
Квакери та діггери заклали саме ті принципи, які стали
підґрунтям і основою європейського пацифізму. А з цього
випливає, що саме ці два угруповання стали основою майбутніх
пацифістських організацій в Європі.
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Анастасія Рандіна
Науковий керівник – проф. Круглашов А. М.
Державна політика щодо розвитку паломницького
туризму в Україні
Україна - багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в
якій налічується понад 70 різних релігійних течій.
Міжконфесійні конфлікти в Україні, на жаль, подекуди існують,
хоча зменшилися їх географія і динаміка за останні роки, не
переростають (і, будемо сподіватися, не переростуть) в
етнорелігійне протистояння. Запорукою цього є послідовна,
цілеспрямована державно-церковна політика Української
держави, яка ґрунтується на конституційних положеннях і
державних правових актах, що відповідають міжнародному
праву і захищають свободу совісті, релігійні свободи та права
всіх національних меншин, усіх громадян України - як
віруючих, так і невіруючих [1, 40]. Це створює сприятливі
передумови та можливості для розвитку як вітчизняного, так і
міжнародного паломницького туризму в Україні.
Проблеми управління релігійною туристичною галуззю в
Україні досліджували науковці В. Азар, А. Білоус, В.
Бондаренко, В. Великочий, В. Волошин, Г. Гребенькова, Г.
Гуменюк, В. Журавський, С. Здіорук, В. Кифяк, І. Курас, О.
Любінцева, В. Мацал, В. Федорченко.
Релігійний туризм є самостійною підгалуззю і одним із
перших видів туристичних подорожей. Він задовольняє духовні
забезпечує
потреби
віруючих
різних
віросповідань,
ознайомлення населення з маловідомими сторінками історії
релігії
й
одночасно
сприяє
формуванню
культури
міжконфесійних і міжнаціональних відносин, утвердження
національної свідомості та любові до рідного краю,
самосвідомості, відтворення історичної пам’яті, виховання
патріотизму, розвитку естетичних і художніх смаків. Основними
різновидами релігійного туризму є туризм екскурсійнопізнавального та паломницького напряму.
В Україні існує правове поле для функціонування та
розвитку церков і релігійних організацій, а також розвитку
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релігійного туризму. Згідно зі статтею 35 Конституції України
кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не
сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи
колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну
діяльність.
Одним з основних напрямків державної політики
розвитку паломницького (релігійного) туризму є стимулювання
розвитку об’єктів туристичної інфраструктури, розрахованих на
масового споживача (готелі туристичного класу в комплексі з
закладами харчування швидкого обслуговування), перш за все, в
так званих паломницьких центрах (Святогорськ, Почаєв, Умань,
Маріуполь). З метою популяризації розвитку релігійного
туризму, залучення туристів до України необхідно розробити
нові й удосконалюються вже наявні релігійні маршрути, які би
охопили всі визначні релігійні пам’ятки [2].
Державна політика розвитку релігійного туризму, в тому
числі стимулювання, інвестування, створення та модернізації
об’єктів туристичної інфраструктури, має будуватися на основі
використання різних (фінансових та нефінансових) важелів, що
довели свою ефективність в інших країнах.
Державна
підтримка
розвитку
туристської
інфраструктури
за
окремими
напрямками
повинна
здійснюватися перш за все в рамках цільових програм.
Отже, всі ці та інші заходи, сприятимуть тому, що
Україна може стати перспективною, безпечною та привабливою
країною для розвитку міжнародного туризму взагалі і релігійнопаломницького туризму зокрема, адже Україна традиційно була
і залишається толерантною етноконфесійною країною.
Список літератури:
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Олена Рафаїлова
Науковий керівник – асист. Коврик-Токар Л.І.
Миротворча діяльність ОБСЄ у залагодженні
конфліктів на пострадянському просторі
В умовах сучасних глобалізаційних процесів важливу роль у
системі європейської безпеки відіграють механізми вирішення
локальних конфліктів, які є індикаторами багатьох кризових
явищ, що накопичилися після закінчення «холодної війни», а
також випробуванням на міцність та ефективність сучасних
міжнародних інститутів забезпечення безпеки.
У таких умовах актуальна участь у процесі врегулювання
криз Організації з безпеки та співпробітицтва в Європі (ОБСЄ) –
єдиного загальноєвропейського інституту, створеного для
запобігання та залагодження конфліктів.
Оскільки після закінчення «холодної війни» європейській
безпеці вже не загрожувала можливість великого конфлікту між
блоками, організація почала приділяти більше уваги локальним
конфліктам, як одній з ключових загроз безпеці,
концентруючись при цьому на політичних і гуманітарних
засобах їхнього подолання [3, с. 41].
На початку 90-х рр. в ОБСЄ почали розроблятися механізми
мирного врегулювання суперечок, які обговорювалися на
регулярних зустрічах представників держав-учасниць НБСЄ і на
чотирьох спеціальних нарадах експертів НБСЄ з мирного
врегулювання спорів [2, с. 85].
Основним інструментом миротворчої діяльності ОБСЄ
стають місії, що направляються до зон конфліктів. З розпадом
СРСР і утворенням нових держав до складу НБСЄ/ОБСЄ були
включені колишні радянські республіки. Участь нових держав, у
частині яких мали місце збройні конфлікти або етнічна
напруженість, послугувала «стимулом» для створення і
розвитку структур превентивної дипломатії в рамках НБСЄ.
Відкриті і латентні конфлікти на пострадянському просторі
спонукали розглядати його в якості регіону підвищеного
ризику. ОБСЄ перетворилась, таким чином, на справжню
«лабораторію»
досвіду
превентивної
дипломатії,
що
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простежувалось у ході місій у Грузії, Вірменії, Молдові,
Нагірному Карабасі [1, с. 25].
Однак, результати участі ОБСЄ у врегулюванні конфліктів і
криз не дозволяють говорити про високу ефективність даної
організації у сфері забезпечення безпеки. У процесі
врегулювання виявилися розбіжності в позиціях країн, які брали
участь в конфліктній взаємодії, щодо місця, яке має займати
ОБСЄ у системі європейської безпеки, й яким чином має
відбуватися координація її дій з ООН, НАТО чи ЗЄС. Так,
можна відзначити другорядну роль цієї регіональної структури,
наприклад, в Грузії та Косово, де постійні місії діяли відповідно
з 1992 і 1995 рр. Ця роль зводилася, як правило, до
післявоєнного врегулювання та відновлення, тоді як ключову
функцію в конфліктах відігравали спочатку сили НАТО, потім
місія ЄС. Це дає змогу засвідчити необхідність реформування
ОБСЄ з метою підвищення важливості, дієвості та ефективності
у вирішенні значної кількості криз та конфліктів на теренах як
пострадянського простору, так і Європи в цілому.
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Лідія Рожок
Науковий керівник – проф. Бурдяк В.І.
Організації третього сектора: спільні ознаки
Держава та громадянське суспільство тісно пов’язані, проте
взаємини між ними не є підпорядкованими або асиметричними.
Громадянське суспільство не запроваджується законом, нехай
навіть і основним у державі, воно виникає, формується
спонтанно у суспільній історії шляхом суверенізації життя
особистостей та громад. Роль держави полягає у регламентації
діяльності інституцій громадянського суспільства, підтримуючи
їхній розвиток або гальмуючи його. Сприяння держави
формуванню простору для розвитку громадянського суспільства
є одним із найважливіших її завдань.
Зазначимо, що до інститутів громадянського суспільства
належать громадські організації та рухи, професійні і творчі
спілки, організації роботодавців, професійні асоціації,
недержавні заклади освіти й охорони здоров’я, благодійні,
релігійні організації, недержавні засоби масової інформації,
непідприємницькі товариства й установи, політичні партії та
організації підприємців і промисловців, що не належать до
влади й інші форми об’єднань громадян. Різноманітні інститути
громадянського
суспільства
досить
часто
називають
неурядовими організаціями, недержавними організаціями,
неприбутковими організаціями, некомерційними організаціями,
громадськими об’єднаннями. Організації громадянського
суспільства чи ж всю цю численність термінів об’єднують
поняттям – “третій сектор”, який, власне кажучи, і є
громадянським суспільством у вузькому розумінні [1].
Науковець Ткачук А.Ф. виділяє головні та спільні ознаки для
всіх організацій третього сектору. На нашу думку, досить
слушними ознаками є такі:
– Недержавний (неурядовий) характер організації. Він це
пояснює тим, що держава в особі органів державної влади та
місцевого самоврядування не є засновником такої організації на
підставі закону чи через ухвалення публічного акту відповідним
органом влади і не здійснює адміністративного управління чи
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контролю за діяльністю такої організації. Щодо
деяких
організацій третього сектору, то їхнім засновником чи
співзасновники можуть бути певні органи державної влади та
місцевого самоврядування;після заснування такої організації
вона, одначе, стає юридичною особою приватного права.
Самоуправління.
Тобто
керівництво
організацією
здійснюється її учасниками відповідно до її статутних
(установчих)
документів.
Добровільність.
Організація
засновується на основі доброї волі осіб чи особи, що виступає її
засновником. Ніхто не може бути примушений до вступу в
організацію і нікому не може бути заборонено вийти з такої
організації. Некомерційність. Організації не створюються з
метою вести підприємницьку, комерційну діяльність.
Неприбутковість. Метою створення чи діяльності організації
не може бути одержання прибутку, що розподіляється між її
членами, засновниками чи пов’язаними з ними особами.
Прибуток організації, отриманий нею в наслідок комерційної
діяльності, може виконуватись лише на статутні цілі, а кошти чи
майно організації після її ліквідації не розподіляються між її
членами чи засновниками, а використовуються лише із
статутною метою. Корисність організації. Для своїх членів –
приватнокорисна або організація взаємної вигоди. Для
суспільства в цілому – через їхнє сприяння благодійництву,
розвиткові освіти, науки, культури, захисту природного
середовища, надання певних соціальних послуг тощо –
суспільно-корисна організація [2, с. 4].
Отже, подані вище загальні та спільні ознаки вичерпні, і за
допомогою даних ознак можна розрізняти організації третього
сектора від урядових, прибуткових, підприємницьких та інших
організацій.
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Юрій Роман
Науковий керівник – доц. Івасютин Т.Д.
Тарас Шевченко і Франція
Немає в Україні людини, котра не знала би славнозвісного
імені великого сина українського народу Тараса Шевченка.
Його життя – це подвиг, а його творчість – втілення рідкісної
геніальності. Пам'ять про поета живе в народі, для якого
Шевченко став еталоном патріотизму, його совістю.
Слава Тараса Шевченка давно сягнула за межі України. Це
особистість світового масштабу. Його творчість – частина
світової літературної спадщини. Тому й не дивно, що ім’я
Шевченка сьогодні відоме в усьому світі, бо як писав О. Гончар,
«він належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для
всього людства і що в пошані всього людства знаходять своє
безсмертя» [2].
На перший погляд може здатися, що зв'язок між Шевченком і
Францією доволі мізерний, а його дослідження продиктоване
суто відчуттям безмірної «Шевченкової всеосяжності». Справді,
що може пов’язувати Шевченка, людину, яка за життя мала
змогу бачити лише безкраї українські степи, аристократичні
провулки Петербурга та гори Оренбурга з мальовничою,
високорозвиненою і передовою в культурному плані
європейською державою, якою була Франція в ХІХ столітті?
Однак, існує низка фактів, які свідчать про те, що з Францією
Кобзаря поєднує набагато більше ніж це може здатися
пересічному прихильнику його творчості.
Відомо, що Т. Шевченко вивчав французьку мову. В 1840-х
рр. з Шевченком жив убогий молодий поляк студент Демський,
який добре володів французькою. Вечорами Демський вчив
французької мови Шевченка. Поступ у навчанні, мабуть, ішов
добре, бо невдовзі Шевченко з Демським вже перекладали
«Брата Якова» Поля де Кока. Коли потім Демський помер, його
французькі книжки перейшли до Тараса, а сам він продовжив
студіювання мови [3, с. 101].
Без сумніву, Шевченко цікавився і французькою
літературою. Він не міг не знати про свого сучасника Гюго.
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Можна говорити про обізнаність Шевченка з романом «Собор
Паризької Богоматері» - образ Квазімодо використано в
«Щоденнику».
Уперше ім’я Шевченка у Франції названо серед імен
українських письменників у 1848 р. у журналі «Revue
Indépendante». Проте ім’я Кобзаря стало по-справжньому
відомим у Франції лише після його смерті. У 1868 р. з’явився в
Парижі перший журнал за редакцією А. Вер’є, в якому є коротка
згадка «про українського поета Шевченка, що тішиться великою
славою у своїй країні» [1].
1876 роком датуються перші французькі переклади творів
Т.Шевченка, вміщені у статті-рецензії Е.Д. Дюрана
«Національний поет Малоросії – Шевченко». У двадцятому році
минулого століття відомий французький поет Ф. Мазад
напрочуд вдало переклав «І широкую долину…» та «Садок
вишневий коло хати», які вважаються найкращими
французькими інтерпретаціями поезій Шевченка.
Свідченням визнання у Франції величі українського поета є
встановлення
йому
трьох
пам’ятників:
1971 р.
у
Тулузі відкрито пам’ятник Шевченку; 1974 р. у м. Шалетт-сюр
Луен встановлено погруддя поета; і нарешті, 1978 р. у Парижі
урочисто відкрито пам'ятник-погруддя на бульварі Сен-Жермен
у скверику, який отримав ім'я Т. Шевченка.
Цього року у Франції широко відзначено 200-ту річницю з
дня народження Кобзаря. На українське віче у центрі Парижа
зібралось понад півтисячі людей. Вірші поета декламували як
українською, так і французькою, німецькою, польською та
російською мовами, що зайвий раз свідчить про славу
Шевченкового слова на французькій землі.
Список літератури:
1. Борщак І. – Шевченко у Франції. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=3123
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Джулія Саббагх
Науковий керівник – асист. Гев’юк А.М.
Зовнішня політика Італії на початку ХХІ ст.
Італія – європейська країна, яка є членом ООН, групи країн
«Великої сімки», ЄС, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО та інших
міжнародних та регіональних організацій. Це - впливовий і
авторитетний гравець на світовій та європейській аренах. Італія
має потужну промисловість, сільське господарство. Вона
постійно розширює інвестиційні проекти по всьому світу, має
високорозвинений науковий потенціал. Усьому світу відомі
досягнення італійської культури, освіти, туризму і спорту. Все
це в сукупності не в останню чергу є результатом виваженої
зовнішньої політики, у ході якої Італія висуває важливі
зовнішньополітичні ініціативи, впливає на хід подій в Європі та
інших регіонах світу.
У процесі реалізації власної зовнішньої політики Італія
завжди серйозно впливала на різноманітні інтеграційні процеси
не тільки в Європі, а й Африці та Азії. Вона брала активну
участь розробці та підписанні основних нормативно-правових
актів ЄС з моменту його створення. При цьому унікальність
зовнішньополітичного досвіду Італії полягає в активній
інтеграції країни як в політичній, економічній так і в культурній
сферах. Саме це призвело в підсумку до становлення країни на
міжнародній арені та ЄС як одного з великих акторів
багатополярного світу.
В
офіційній
зовнішньополітичній
ідеології
Італії
відтворюється лібералістский підхід до міжнародних відносин,
зокрема, такі його аспекти, як глобальний транснаціоналізм.
Власне пріоритетними для італійської зовнішньої політики
країни на сучасному етапі є такі напрямки: 1) відносини з
західними союзниками - європейськими країнами по ЄС, НАТО,
а також - з США; 2) регіон Південної Європи і
Середземномор’я, де особливо слід виділити балканський
субрегіон, Кіпр і Мальту, Туреччину, Північну Африку і
Близький Схід; 3) Центральна та Східна Європа; 4) інші регіони
(Латинська Америка, АТР).
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Політика Італії у даних регіонах виражається насамперед в
підтримці або висунення важливих дипломатичних ініціатив з
розвитку регіональної інтеграції та співробітництва.
Серед цих чотирьох напрямків ключовим для Італії був і
лишається Середземноморський, що пов’язано, насамперед, із
географічними, геостратегічними і геоекономічними факторами.
Розташування на перетині головних транспортних комунікацій і
торгових шляхів, паливна та енергетична залежність країни від
держав Південного Середземномор’я, а також сусідство або
близькість з країнами різного рівня розвитку і різних культур
дозволяє державі залишатися в центрі як економічних так й
політичних процесів даного регіону.
У зв’язку з появою нових загроз і викликів, насамперед,
зростаючої загрози ісламського тероризму, а також напливу до
Італії біженців та нелегальних мігрантів з різних країн світу і
загострення у зв’язку з цим проблем протидії організованій
злочинності, наркотрафіку, контрабанді людей та зброї,
актуалізує питання оптимізації сфери безпеки в Європі та світі в
цілому на прикладі Італії є досить слушним.
Отже, сучасна зовнішня політика Італії характеризується
значним посиленням міжнародної активності країни, як у
Європі, так і в усьому світі в цілому. Це відбулося на основі
виробленої італійською владою нової зовнішньополітичної
ідеології країни, відповідно до якої система міжнародних
відносин характеризується завершенням періоду стратегічної
невизначеності у світі після краху біполярної системи
міжнародних відносин і переходом до нової системи правил гри
в міжнародних відносинах.
Список літератури:
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Барабанов // Мировая экономика и Международные Отношения. 2003. – № 3. – С.82-89.
2. Питухина М. Векторы внешней политики после окончания холодной
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доступу:http://capriciosa.ru/ru/vektory-vneshnej-politiki-posleokonchaniya
-xolodnoj-vojny-sasus-italiana.html.

94

Анна Сабляш
Науковий керівник – доц. Герегова С.В.
Діяльність Софії Русової як голови Української
національної жіночої ради
Українську національну жіночу раду (УНЖР) створено у
1920 році у Кам’янці-Подільському. До її складу увійшли: М.
Грушевська – голова, К. Малицька, М. Рудницька, З. Мірна, Л.
Черняхівська-Старицька, Г. Залізняк, Н. Суровцова – члени
Ради. УНЖР, яка була утворена з єдиною метою – об’єднати всі
жіночі організації в Україні та їх представництво в міжнародних
організаціях, поділялась на п’ять секторів: економічний,
медичний, допомоговий війську, культурний та мистецький.
Після М. Грушевської очолила УНЖР С. Русова.
З приходом до влади більшовиків, члени організації змушені
були виїхати за кордон. Напередодні еміграції УНЖР засновані
її філії у Відні, Римі, Берліні та Празі. Саме Прага стала
центральним осередком УНЖР впродовж 19 років, аж до її
ліквідації у 1939.
УНЖР сконцентрувала свою діяльність у таких напрямках:
представництво українських жінок у світових організаціях;
протести та звернення до всесвітніх організацій з метою
охорони прав українців; активна культурно-просвітницька
діяльність та матеріальна допомога українцям Чехії; співпраця з
іншими українськими організаціями.
Глибока
занепокоєність
УНЖР
денаціоналізацією
українських дітей в еміграції спонукала її членів проводити
курси українознавства, влаштовувати дитячі вечірки тощо. Але
основна увага приділялась міжнародній діяльності організації.
У 1922 році голова УНЖР Софія Русова взяла участь у
зборах Інтернаціональної Жіночої Ради у Гаазі. З її виступу,
надрукованого у пресі, світова громадськість дізналася про
голод в Україні. Вона брала участь також у роботі міжнародних
жіночих Конгресів у Галлє, Римі, Копенгагені, Вашингтоні.
Виступаючи на конгресі Міжнародного суфражистського
Союзу (Рим, 1923) – впливової міжнародної жіночої організації,
яка боролась за надання жінкам виборчих прав, С. Русова
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привернула увагу делегаток та преси до українського питання,
спростувавши радянські заяви про поліпшення умов життя та
праці жінок у СРСР: «Що з того, що большевики визнали всі
права жінки, коли навкруги всі людські права, а значить і права
жінки, потоптані» [2, с.267].
УНЖР тісно співпрацювала з Міжнародною жіночою Лігою
миру та свободи. С. Русова брала участь у роботі Конгресів Ліги
у Празі, двічі у Греноблі, Подєбрадах, де виступала, відстоюючи
права меншостей, акцентуючи увагу на безправ’ї українського
населення в радянській Україні, а також, знайомлячи
громадськість з українською культурою [1, с.68].
На Конгресі у Празі у 1937 році С. Русова заявляла про голод
в Україні як наслідок колоніального режиму Радянського
Союзу, акцентувала увагу на питанні становища жінок.
С. Петлюра, відзначаючи активну міжнародну діяльність Голови
УНЖР, підкреслював «невтомну працю, що її провадить наша
стара, а все юна душею, заслужена діячка Софія Русова,
маніфестуючи на жіночих міжнародних конгресах права
української жінки, а одночасно і нашу щербату долю
національну» [3, с.316].
У 1934 році на Жіночому Конгресі у Станіславі був
створений Всесвітній союз українок (ВСУ), до складу якого
увійшла значна кількість жіночих організацій, що діяли в
Україні та за кордоном. Друкованим органом ВСУ став журнал
«Українська жінка», а Почесним Головою була обрана С.
Русова.
Отже, С. Русова як голова УНЖР, пріоритетним напрямком
діяльності організації вважала міжнародну діяльність, що давало
можливість українкам привернути увагу світу до правового
становища жіноцтва та національного питання в радянській
Україні.
Список літератури:
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Уляна Сахновська
Науковий керівник – проф. Фісанов В.П.
Заснування британського Міністерства інформації
на завершальному етапі Першої світової війни
Пропагандистські кампанії часів Першої світової війни стали
поворотним моментом в еволюції пропаганди, адже саме у 19141918 роках вона стала систематичною практикою всіх великих
держав. Проте, якщо 1914 рік ознаменувався широким (і доволі
успішним) розгортанням британської пропаганди, яка була ще
відносно новим видом діяльності, то вже у 1916 році ці процеси
пішли на спад.
Численні спроби створити централізовану систему
пропаганди зазнавали невдачі, серед причин якої велика
залежність від Міністерства закордонних справ, відсутність
єдності і координації, повільні методи роботи, недооцінювання
роботи ЗМІ тощо. Проте чи не найважливішою причиною стала
кардинальна зміна ситуації на міжнародній арені наприкінці
1917 року, а саме: прихід більшовиків до влади.
Заклики більшовиків про право кожної нації на
самовизначення могли бути вдало використані британськими
пропагандистами, хоча й приховували в собі велику загрозу для
всієї Британської Імперії. З одного боку, ці гасла можна було
використати проти слабкого місця блоку Центральних держав –
Австро-Угорщини, яка на той час була багатонаціональною
державою. З іншого боку, ініціативи Британії проти неї ж самої
могли використати ірландці, ситуація з якими була вкрай
нестабільною [1, с. 270].
Саме у цей критичний період відбулась якісна переоцінка
цінностей. Представники преси дійшли висновку, що зараз не
достатньо оборонної пропаганди, час змінити її методи і
перейти від окремих операцій, розрахованих, як правило, на
інтелектуальну еліту, до масової пропаганди на населення як
союзних і нейтральних держав, так і на противників. В
результаті пропагандистський апарат було реорганізовано в
черговий і останній раз за час війни. Всі його служби формально
відділялись від Форін Офіс і переходили у підпорядкування
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нового Міністерства інформації, яке очолив газетний магнат,
канадець за походженням лорд Бівербрук. 10 лютого 1918 року
він офіційно став першим міністром інформації. Його
призначення стало кульмінацією еволюції британської
пропаганди, а також кінцем 3-річного контролю цієї діяльності
Міністерством закордонних справ.
Офіційно Міністерство інформації було створено 4 березня
1918 року. Його основна задача була сформульована на диво
лаконічно: «спрямовувати думки у всьому світі» – нелегке
завдання для штату з майже 500 чоловік. Міністерство
складалось із трьох секцій. Перша секція відповідала за
пропаганду всередині країни та поза нею, і поділялась на три
субсекції: внутрішньої, зовнішньої та пропаганди у військових
зонах. Друга секція відповідала за зв’язки з громадськістю,
пресу, літературу, фільми тощо. І третя – за персональну
пропаганду, яка функціонувала завдяки Закордонному пресцентру [2, с. 56-57].
Отже,
зміна
організаційної
структури
британської
зовнішньополітичної пропаганди та її методів здійснювалася у
відповідності до самого характеру змін у ході війни. Під кінець
1916 року було очевидно, що Перша світова війна, на відміну
від попередніх конфліктів, стала війною широких мас
населення, а не лише армій воюючих держав. Моральний стан
«маси», її здатність і далі докладати зусилля до остаточної
перемоги над противником стали вирішальними факторами
ведення війни. Отож назріла необхідність змінити форми і
методи пропаганди, яка тепер повинна була впливати на широку
громадськість, в першу чергу у ворожих країнах. Отже, після
багатьох спроб реорганізації у 1916 – 1917 роках, на
завершальному етапі Першої світової війни пропаганда досягла
рівня Міністерства інформації.
Список літератури:
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Тетяна Сірман
Науковий керівник – асист. Цікул І. В.
Європейський досвід забезпечення гендерної
паритетності в системі політичних відносин
Досягнення гендерного паритету в сучасній європейській
практиці відповідає вимогам сталого демократичного розвитку.
Однак, незважаючи на те, що Конституціями всіх держав-членів
ЄС закріплено принцип рівності громадян перед законом (у
тому числі й рівність у реалізації права обирати та бути обраним
незалежно від статі), загальносвітова статистика рівня
представництва жінок у загальнодержавних та місцевих
виборних органах засвідчує домінування у складі цих органів
представників чоловічої статі. В Європі середній показник
представництва жінок у парламентах складає 23 %, а у світі 14
%.
Правда, така ситуація не характерна для скандинавських
країн (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія), де рівень
представництва жінок в органах законодавчої і виконавчої
влади, представницьких органах місцевого самоврядування
помітно наближається до „ідеального” рівного представництва.
Разом з тим наведений приклад скандинавського досвіду швидше виняток, який лише підтверджує загальне правило про
нерівність розподілу посад в органах публічної влади. Не
вдаючись до аналізу історичних, культурних та інших причин
цього явища, відзначимо, що політика забезпечення певного
балансу представництва обох статей в органах влади сьогодні є
одним із важливих векторів державної політики багатьох країнчленів ЄС.
У деяких країнах ЄС створено спеціальні органи, основною
метою діяльності яких є контроль за дотриманням рівності
можливостей жінок і чоловіків у різних сферах суспільного
життя, у тому числі – політичній. Зокрема, з 1999 р. у Португалії
функціонує Міністерство з питань рівності [2], у 1988 році
аналогічний орган (Головний секретаріат з питань рівності як
структурний підрозділ МВС) було створено у Греції [3], у 1981–
1987 рр. у Фінляндії було утворено Раду з питань забезпечення
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рівності жінок і чоловіків, запроваджено посаду Омбудсмана з
питань рівності та створено Раду з питань забезпечення рівних
прав. Варто відзначити й те, що практика впровадження
механізмів, спрямованих на забезпечення представництва у
виборних органах обох статей, була оцінена Європейською
комісією за демократію через право як така, що заслуговує на
позитивну оцінку [1].
Загалом, дослідження сучасного європейського досвіду в
царині стимулювання адекватного представництва жінок у
виборних органах дозволяє виділити декілька методів
вирішення розглядуваної проблеми. По-перше, це організаційні
заходи, які зводяться до організації жіночих партійних секцій, а
також груп з прав жінок; пропаганди ідеї гендерної рівності;
лобіювання й інтеграція жіночими групами пропозицій у
проведення
жіночими
програмні
документи
партій;
громадськими групами спеціальних консультацій і дискусій з
партіями. По-друге, це законодавчо-правові заходи, які
передбачають прийняття закону про рівні права й можливості;
впровадження паритетних механізмів у формуванні керівництва
партійних органів; введення гендерних внутріпартійних квот, а
також квот у представницьких і виконавчих органах влади;
резервування місць для жінок у партіях; розробка дольових
форматів і черговості чоловіків і жінок у партійних списках на
виборах.
1.

2.
3.
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Марія Скулеба
Науковий керівник – доц. Герегова С.В.
До питання про заснування жіночих товариств на
Буковині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Із зародженням українського національного руху та початком
діяльності перших українських товариств у 70-80-х роках ХІХ
ст., формуванням народовської та москвофільської суспільних
течій, виходом українства на арену політичної боротьби
зародився й активізувався й жіночий рух на Буковині.
Діяльність українських жіночих товариств на Буковині у
зазначений період мала соціально-релігійний і громадськосуспільний напрями та визначалася такими основними
функціями: організаційна, інтеграційна, просвітницька, виховна.
Загалом, першопочатки емансипаційного руху жінок на
західноукраїнських землях дослідники пов’язують зі створенням
перших українських жіночих організацій благодійнодоброчинного спрямування, а саме «Товариства руських дам»
(1878, Львів), світського «Товариства руських жінок» (1884,
Станіславів) під керівництвом Н. Озаркевич-Кобринської та
першого товариства на Буковині «Мироносиці», заснованого
1886 року в Чернівцях за ініціативою о. К. Костецького.
Останнє мало на меті об’єднання жінок передусім грекокатолицького віросповідання (головою стала Н. Шанковська, а
секретарем – К. Чертенко-Костецька). Члени товариства
допомагали бідним, збирали пожертви у багатіїв-купців для
відкриття бурси для навчання дівчат-українок та їх підготовки
до учительської праці на селі й кравецької школи та майстерні.
Вони організували першу на Буковині «захоронку» (дитячий
садок), де виховували дітей в українському національному дусі,
активно протидіючи онімечуванню та румунізації дітей.
До створення жіночих організацій активно долучалися
представники буковинської інтелігенції. Так, активна підтримка
І. Франком та М. Павликом діяльності засновниці першої
жіночої організації у м. Станіславові Н. Кобринської сприяла
поширенню жіночого руху на західноукраїнських землях.
У жовтні 1894 року за ініціативою дружини судді Геровської
було засноване «Общество руських женщин» у Чернівцях, хоча
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на відозву у справі його організації відгукнулося спочатку лише
п’ять русинок. На це одразу відреагувала газета «Буковина»:
«Вже той факт доказує якнайліпше потребу товариства, котре би
зорганізувало наше освічене, але дотепер майже зовсім байдуже
жиюче руске жіноцтво на Буковині і зробило єго національно
свідомим…» [1].
Створення товариства підтримали Ст. Смаль-Стоцький та
О. Попович, а також О.Кобилянська, яка в 1894 році на зборах
жінок виступила з доповіддю «Дещо про ідею жіночого руху».
Вказуючи на важке й безрадісне життя жінок на Буковині, вона
закликала їх боротися за свою людську гідність, здобувати
освіту, «стати на власні ноги у житті, щоб могти стати гординею
наших батьків, братів, мужів і стати підпорою нашому народові,
підвалиною нашої нації, щоб вона могла славитися своїм
жіноцтвом, як своїм найкращим цвітом» [3, c.155].Товариство
організувало курси крою та шиття для дівчат, курси для
неписьменних, проводило лекції, вечори. Згодом їхня робота
набула яскраво вираженої москвофільської орієнтації та звелася
до пропагандистських заходів [1, c.222].
Важливим фактором у пожвавлені діяльності українських жіночих товариств стало започаткування ними спеціальних
друкованих речників, зокрема «Самостійна думка української
матері» та постійних рубрик на шпальтах газет «Час», «Жіноче
діло», «Жіночі вісті», «Жіночі справи» тощо.
Жіночий рух у краї мав певну специфіку. Відрізняючись від
загальноєвропейського феміністичного руху передусім тим, що
не ставив перед собою мету докорінних соціальних змін та змін
політико-правових аспектів жіночого безправ’я, він привертав
увагу до проблеми безправного становища жінки у тогочасному
суспільстві, відстоюючи необхідність боротьби за духовне
розкріпачення жінки і матері як особистості.
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Станіслав Слободян
Науковий керівник – проф. Сич О. І.
Йоган Густав Дройзен – засновник методології
історичної науки
Йоган Густав Бернхард Дройзен – німецький історик,
професор, глава «малонімецької школи» [2, c. 138]. Він увійшов
в історію не тільки як науковець, що вперше увів у науковий
обіг термін «еллінізм», але і як видатний теоретик історії.
У своїх працях науковець одним з перших піддав рішучій
критиці позитивістську методологію історії, що займала в той
час домінуючі позиції в історіописанні. Дройзен виступав проти
зведення історії до емпіричної роботи, покликаної лише
постачати матеріал для філософів.
З іншого боку, професор також доволі жорстко критикував сучасну йому філософію історії (праці Г. Гегеля, О. Конта, Г. Бокля). Він вважав їх теорії непродуктивними, вказуючи на те, що
останні дуже різко суперечать одна одній. Натомість писав, що
якби філософи узяли на себе лише обґрунтування історичного
процесу пізнання, то це заслуговувало б найбільшої вдячності.
Безперечно, основний внесок Й. Г. Дройзена у розвиток історичної науки у тому, що він одним із перших поставив у центр
уваги історика сам процес історичного пізнання. Таким чином,
фактично, він вперше започатковує методологію у якості
окремої, повноцінної частини історичної науки, а не просто у
вигляді інструкцій чи побажань для колег.
Дройзен бачив наукове завдання істориків свого часу (і в першу чергу, своє власне завдання) в тому, щоб узагальнити методи, розвинути їх систему, розробити їх теорію і таким чином
встановити не закони історії, а лише закони історичного пізнання і знання [3. с. 90].
Якісно новий підхід до історичної науки приніс плідні результати у теоретизуванні. Основні теми «історики» багато в
чому визначили зміст історико-теоретичних дискусій усього ХХ
ст. [1, с. 14]
Одним з прикладів принципово відмітного від позитивістського підходу до історичного знання є поняття історичної реаль103

ності. За Дройзеном, результатом критики джерел є не підтверджений історичний факт, а тільки створення на її основі достатньо точної і конкретної думки. При чому теоретик наголошував
на тому, що ця думка може і повинна бути не остаточною, стверджуючи, що з кожним дослідженням історія стає ширшою і
глибшою.
Предметом історичної науки Дройзен бачив не минуле як таке, а дії людини у минулому, які іменував «вольовими актами».
Трактування цих «актів» також ішло у розріз з позитивісткою
традицією, яка не придавала діям людини визначального значення, здебільшого бачачи у них реалізацію історичних законів,
що лежали в основі історичного процесу. Навіть при дослідженні «макрофеноменів» (держава, народ, церква, тощо), автор відзначає те, що їх діяльність відбувається виключно завдяки «вольовим актам» людей.
Сутність історичного методу за Дройзеном – «розуміння
шляхом дослідження» [1, c. 463]. «Розуміння» прийшло на зміну
«опису і пояснення» позитивістів та «проникнення» романтиків,
ставши новим щаблем у методології соціальних наук.
Отже, внесок Й. Г. Дройзена у розвиток історичної науки
став у багатьох відношеннях переломним і визначив перехід від
по-зитивістського знання до більш досконалих теоретичних
конс-трукцій, розроблених шляхом наукової рефлексії.
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Світлана Снітко
Науковий керівник – доц. Семенко В. В.
Євролект: особливості молодої фахової мови
європейського права
Формування євролекту, як нової мовної сутності,
розпочалося у 50-ті роки минулого століття і було викликано
новими інтеграційними процесами у Західній Європі. Статус
євролекту досі остаточно не визначено.
Першим про особливості європейської мови зазначив
міністр закордонних справ Франції Арістид Бріан (Aristide
Briand), який після підписання Локарнського пакту (1928 р.)
(Locarnopact – в українській правничій традиції Пакт БріанаКеллога [1, с. 407] згадував переговори з німцями так «...wir
haben Europäisch gesprochen. Das ist eine neue Sprache, die wir
lernen müssen» («… ми розмовляли європейською мовою. Це
нова мова, яку ми повинні вивчити»). Хоча він звісно не мав на
увазі лінгвістичні проблеми, але ж все таки, на нашу думку, він
мав рацію, оскільки правничій та адміністративній комунікації
ЄС властиві специфічні мовні особливості.
Відомо, що мовна політика ЄС ґрунтується на концепції
багатомовності, або мультилінгвалізму. Проте, незважаючи на
всі заходи і спроби дати лад проблемам, спричиненим
багатомовністю Євросоюзу та необхідністю постійних
перекладів, мова законодавчих актів ЄС незалежно від мовиносія інформації зазнає постійної критики, свідченням чого
слугує застосування для її позначення таких метафоричних
лексичних одиниць як eurobabillage (від фр. babil – балаканина),
brouillard linguistique européen (незрозуміла європейська мова),
Eurokauderwelsch (від нім. Kauderwelsch – незрозуміла мова,
мова засмічена іноземними словами), або Eurofog (від нім. Fog –
рясний туман), «Community jargon» («жаргон Спільноти» або
«євро жаргон») [2, с. 2136], що наголошує на недосконалості
мови юридичних текстів ЄС.
Першочерговою причиною критики європейської правничої
мови є переклад юридичних текстів ЄС офіційними мовами
держав-членів. У даному контексті не можна не погодитися з
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абсолютно влучним висловлюванням Умберто Еко: «Мова
Європи – це переклад» [4, с. 15].
Ми вважаємо, доцільно згадати відомого перекладача та
провідного термінолога Європейської Комісії в Брюсселі, Роже
Гоффе (Roger Goffin), який назвав мову Євросоюзу терміном
ЄВРОЛЕКТ (Eurolekt). При цьому, на думку дослідника, під цим
поняттям належить розуміти не якісь негативні ознаки нової
фахової субмови, а виключно її фаховість як на
термінологічному, так і на поняттєвому рівнях. У статті
«Eurolekt ja – Eurokauderwelsch nein» («Євролект – так,
єврожаргон – ні»), він виокремлює та протиставляє поняття
«ЄВРОЛЕКТ» та «ЄВРОЖАРГОН», наголошуючи на
позитивних рисах першого та недоліках останнього [3].
Ми слідом за Роже Гоффе позначаємо мову законодавчих
актів ЄС – євролектом. При цьому використання в даному
контексті терміна „єврожаргон“ недоречне і помилкове, хоча б з
етимологічних переконань, оскільки термін «жаргон» походить
від франц. jargon, первісно – пташина мова, незрозуміла мова [1,
с. 425]. Отже, варто відзначити, євролект – офіційний термін для
номінації відносно молодої фахової мови європейського права,
яку перекладачі в європейських інституціях аргументовано
позначають неофіційним терміном – переклад.
Список літератури:
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Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuß der und den Ausschuß der.
Brüssel, 2008. – 17 S.

106

Тетяна Томюк
Науковий керівник― доц. Мінаєв А.В.
Обмеження в правах чорношкірого населення
Півдня США (50-60-ті рр. ХХ ст.)
Майже сторіччя пройшло з того часу, відколи Авраам
Лінкольн скасував рабство у Сполучених Штатах Америки.
Однак на середину ХХ ст. негритянська проблема не була
вирішена. Расова сегрегація в транспорті, місцях відпочинку;
дискримінація в освіті, житловому питанні, оплаті праці; низьке
матеріальне становище та політичне безправ’я чорношкірих;
радикальні дії расистів – все це було притаманне США,
синонімами яких традиційно вважають «свободу» та
«демократію».
У перші повоєнні роки афроамериканців налічувалося
близько 15 млн осіб (10 % населення США). Фермери,
робітники, буржуазія та інтелігенція складали найбіднішу
частину населення. Чорношкірі селяни Півдня здебільшого були
безземельні, працювали на слабо механізованих фермах у
важких умовах та проживали в житлі, 95 % з якого не
відповідало встановленим вимогам [2, с. 17].
У містах як Півдня, так і Півночі афроамериканці проживали
в гетто. Дискримінація полягала в тому, що часто гетто
спеціально відділяли від «білих» районів парками,
кладовищами, автострадами, залізницями та спеціальними
зонами. Для чорних гетто були характерні велика скупченість
населення, відсутність елементарних санітарних умов, нестача
лікарень та шкіл, високий рівень захворюваності та смертності
мешканців.
Дискримінація в місцях відпочинку та розваг носила
характер сегрегації, тобто чорношкірі та білі користувалися
цими місцями окремо. Антидискримінаційні закони, які діяли
«de jure» не ліквідували сегрегацію. Проти останньої виступав і
Мартін Лютер Кінг, один із провідників руху за громадянські
права, згадуючи у своїх мемуарах: «Коли я підріс, я не міг
змиритися з фактом, що повинен їздити в задньому кінці
автобуса чи сидіти в сегрегованій частині поїзда. Уперше, коли
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мене посадили за шторою у вагоні-ресторані, мені здалось, що
штора падає на мене, принижуючи моє людське «я» [1, с. 7].
Дискримінація в освіті означала неможливість навчатися
чорношкірих дітей разом з білими. Крім того, школи в гетто не
давали якісної освіти. Серед осіб, яких готували для професій
високої кваліфікації, чорношкірі не перевищували 1-2% [3,
с. 160]. Чорношкірі американці, які закінчили вищий
навчальний заклад (їх частка серед негритянського населення
вдвічі нижча, ніж серед білого), майже половина безробітні, а
інша велика частина зайнята на некваліфікованій роботі.
У сфері споживання чорношкірим продавали товари по
завищеними цінами, а також збували неякісні товари. Проти них
діяли завищений відсоток при продажі в кредит, так і нічим не
обґрунтована відмова в наданні кредиту. Також чорношкірих
нерідко позбавляли страхової допомоги, яка здебільшого була
єдиним джерелом існування [2, с. 15].
Дискримінація у політичних правах та свободах виявлялася в
тому, що на Півдні та на Півночі чорношкірі були фактично
позбавлені можливості займати відповідальні посади в органах
влади, в поліції, національній гвардії, в армії, в комісіях по
реєстрації виборців, тощо. У низці штатів існував майновий,
освітній ценз, інші обмеження, які перешкоджали брати участь у
політичному житті [4, с. 30].
Отже, дискримінація чорношкірих американців проявлялась
у різних сферах життя суспільства. Цим процесам сприяла дія
чи бездіяння органів влади та активна позиція расистів.
Очевидно, що однією з підвалин руху за громадянські права в
50-60-х рр. було нехтування основними правами та свободами,
гарантованими Конституцією.
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Іннеса Топала
Науковий керівник – доц. Богатирець В. В.
Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації
“Real, total war has become information war” (М. Маклюен)
Ще наприкінці другого тисячоліття вчені світу прогнозували,
що ХХІ сторіччя визначатимуть масштабні цивілізаційні
зрушення, які торкнуться усіх сфер життя: економічної,
політичної, духовної та культурної. Тож XXI сторіччя – це епоха
кібер-суспільства, для якого важливим є здійснення певної
переорієнтації на формування інформаційної культури.
Основною проблемою майбутньої інформаційної ери стало не
розв’язання тих чи інших технократичних завдань, а
культурологічна та психологічна профілактика можливого
аксіологічного колапсу, потенційного руйнування мотиваційних
основ людської життєдіяльності, запобігання негативного
впливу інформаційного середовища на людину [3].
Інформаційні війни є інформаційними технологіями, що
впливають на інформаційні системи, маючи на меті введення в
оману масової чи індивідуальної свідомості чи насадження своєї
волі, виведення з ладу або десинхронізацію процесів управління
суспільством та його складовими, передовсім військовими [5].
На нашій планеті триває Четверта світова війна. Це війна
нового типу. Вона ведеться методом «культурної агресії», тобто
є невидимою [3]. Офіційно Четверту світову війну ніхто не
оголошував. У цьому її відмітність від Першої (1914–1918 рр.),
Другої (1939–1945 рр.) і навіть Третьої (1946–1991 рр.) світових
воєн. Шлях до нового світового порядку — це, перш за все,
економічна війна за перетворення світу в єдиний ринок,
економічну
надімперію,
своєрідний
аналог
західного
супермаркета. Державам визначено стати його відділами з
управляючими у вигляді урядів. Керівництво такою гігантською
суперсистемою буде виконувати світовий уряд. Задля
досягнення поставленої мети й було розв’язано Четверту світову
війну [3].
У конкретно-історичному плані вона перебуває у тісному
зв’язку з новою епохою — глобалізацією, що чітко
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простежується з початку 1990-х років минулого століття. Війна
охоплює не тільки фізичний простір (Землю, моря й океани,
повітря, космос), а й інформаційний, психологічний,
економічний, духовний, ідеологічний і цивілізаційний простори.
Напрями глобальних ударів збігаються з напрямами глобалізації
[2]. У Четвертій світовій війні вирішуються надзавдання
глобального характеру. Мова йде про насильницьке
розповсюдження нового мережевого світового порядку, котрий
вишиковує людство в єдину мережеву структурнофункціональну систему без державних національних утворень, з
єдиною космополітичною ідеологією і мораллю, що
ґрунтуються на ницих інстинктах, з новим примітивним
способом життя [4], По суті, виконується завдання формувати
майбутню модель світу, основану на тільки одних цінностях із
запереченням усіх інших, з уніфікацією світогляду, манери
поведінки, міжцивілізаційних відмінностей [3].
Отже, метаідеологія інформаціоналізму дає можливість
якомога повніше описати та пояснити наявні процеси і диктує
новий метадискурс стратегії суспільного розвитку. Саме
володіння інформацією та переважним впливом на ІКТ є
головними інструментами Четвертої світової війни.
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Ольга Федорук
Науковий керівник –доц. Холодницький В.Ф.
Передумови та причини радянсько-німецького
співробітництва
Після Першої світової війни у вкрай важкому становищі
опинилися Веймарська Німеччина та Радянська Росія. Розпад
системи народного господарства в обох країнах спричинив
необхідність пошуку шляхів виходу з системної кризи. Вона
посилювалася тим, що обидві країни перебували в умовах
зовнішньополітичної ізоляції. Німеччина звинувачувалася у
розв’язанні Першої світової війни, а Росія не була запрошена до
участі у Паризькій мирній конференції внаслідок капітуляції та
укладання Брест-Литовської мирної угоди [3]. Обидві країни
потребували
різносторонніх
торгівельно-економічних,
виробничих, наукових та військово-технічних контактів, що
стало однією з основних причин появи їхнього співробітництва.
Визначними міжнародно-політичними подіями тоді стали
укладання Брест-Литовської, Версальської та Рапалльської
мирних угод.
Брест-Литовська мирна угода, укладена 3 березня 1918 р. між
Радянською Росією, з одного боку, і Німеччиною, АвстроУгорщиною, Болгарією та Туреччиною – з іншого передбачала
припинення війни, демобілізацію російської армії, відторгнення
від Росії Прибалтики, Білорусі та України [1, с.104]. Також вона
спричинила важкі умови для Росії (особливо зобов’язання
сплатити Німеччині 6 млрд. марок золотом), але стала
своєрідним компромісом з Німеччиною, який вивів країну з
війни.
За Версальською мирною угодою від 28 червня 1919 р.
Німеччина визнавалася єдиним винуватцем війни та
відмовлялася від Ельзасу, Гданська, Мемеля та багатьох інших
територій. Загалом втрати Німеччини становили приблизно 13%
територій і 11% населення [3]. На неї накладалися жорсткі
військові обмеження. Загальна сума репарацій становила 132
млрд. золотих марок [2, с.193]. Геополітична мапа Європи за
Версальською мирною угодою виявлялася такою, що Росія
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відокремлювалася від Центральної і Західної Європи. Її
міжнародна ізоляція посилювалась.
Рапалльська мирна угода, укладена 16 квітня 1922 р.
означала вихід з міжнародної дипломатичної ізоляції РСФСР,
для якої це був перший повномасштабний крок, що призводив
до визнання її де-юре як держави, а для Німеччини це була
перша рівноправна угода в умовах Версальсько-Вашингтонської
системи [4, с.66]. Сторони взаємно відмовлялися від претензій
на відшкодування військових витрат і невійськових збитків.
Обидві країни визнали принцип найбільшого сприяння в якості
підґрунтя їхніх правових та економічних відносин.
Завдяки угоді Червона Армія отримувала можливість
використовувати технічні досягнення німецької військової
промисловості, а Рейхсвер отримав можливість підготовки
пілотів, танкістів і фахівців з хімічної зброї, а також навчання
своїх офіцерів поводженню з новою зброєю, виготовлення та
володіння якими було заборонено Німеччині.
Отже, передумовами радянсько-німецького співробітництва
слід вважати укладання Брест-Литовської, Версальської та
Рапалльської мирних угод, а причинами ізоляцію та скрутне
економічне становище обох країн після Першої світової війни.
Рапалльську угоду варто визначати, як початок економічного,
торговельного та військового співробітництва Німеччини та
СРСР.
Список літератури:
1. Ахтамзян А.А. Профили рапалльской дипломатии. / А.А. Ахтамзян
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2. Баев В.Г. Вопросы репарационной политики Веймарской
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1933 гг. (Военно-политические отношения СССР – Германия) / С.А.
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Науковий керівник – асист. Филипчук О.М.
Русько-візантійські матримоніальні зв’язки в кінці
XI - початку XII ст.
Русько-візантійські
матримоніальні
відносини
добре
відображені у давньоруських писемних джерелах. Однак, ряд
шлюбів не знаходить репрезентації у візантійських хроніках та
історіях. Вибраний нами для дослідження матримоніальний
союз базується на згадці «Повісті временних літ», де під 6612
(1104 р.) збереглась коротка замітка наступного змісту: «Ведена
дщи Володарева за цревичь за Олексиничь, Цесарюгороду,
мЂсяца иулия въ 20» [1, стб. 280]. Причини, які змусили
Ростиславичів тяжіти до союзу з Візантією, згідно
історіографічної традиції, зумовлені конфронтацією з київським
князем Святополком Ізяславичем. Союз із Болеславом III
Кривоустим не виправдав очікувань Святополка. Його тесть не
міг надати реальної допомоги, оскільки у нього самого були
проблеми із західними сусідами.
Тоді київський князь вирішив заручитися підтримкою
прямого суперника Візантійської імперії – угорського короля
Коломана I Книжника (1095-1116 рр.): «Ярослав же, сынъ
Святополчь, приде съ угры, и король Коломанъ и 2 пископа, и
сташа около Перемышля по Вагру» [1, стб. 270]. Ростиславичі,
прагнучи остаточного утвердження своєї влади у Галицькій
землі, змушені були шукати допомоги у Алексія I Комніна,
який у свою чергу був дуже зацікавлений у здобутті нових
союзників на Півночі.
Шукаючи відповідь на питання про мотив укладення
матримоніального союзу, пропонуємо поглянути на суттєві
міркування О.В. Назаренка. На думку російського медієвіста,
договір візантійського імператора був підписаний
не з
київським князем, а з князями які були підвладні Києву.
Зрештою, він міг тлумачитись як певна специфічна форма
«васальної залежності» [3, c. 176]. Мають важливість
повідомлення візантійського історика Іоанна Кіннама, який
назвав
суздальського
князя
Юрія
Володимировича
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«союзником», а галицького князя Володимирка Володаревича
«васалом» імперії [2, c. 115]. Враховуючи добру обізнаність
Іоанна Кіннама у зовнішніх справах імперії, його відомості про
Володимирка заслуговують на довіру.
У зв’язку із відсутністю інших джерел, важко знайти
пояснення так званої «васальної залежності» галицьких князів.
О.В. Назаренко зробив припущення, що така залежність була
зумовлена лише ідеологічним сприйняттям, дане явище
пояснюється специфікою уявлень візантійського імператора
Алексія I [3, c. 177]. Втім, варто зауважити, що у нас є підстави
вважати статус васала, приписаний Володимирку, певним
посиланням на аналогічний статус його батька Володаря.
Прийняття Ростиславичами сюзеренітету Візантії виглядає
досить привабливо, враховуючи становище князів.
Цікаво, що участь Ростиславичів у військовому конфлікті
Русі з Константинополем 1116 р. у джерелах не зафіксована.
Однак, наступного року князі підтримали Володимира
Мономаха у поході на норовливого та сепаративно
налаштованого волинського князя Ярослава Святополковича:
«Ходи Володимеръ на Ӕрославца Ст҃ополч[и]ча к Володимерю
и оумирисѧ с ним̑» [1, стб. 291].
Отже, немає підстав не довіряти повідомленню ПВЛ про
шлюб доньки Володаря Ростиславича, яке тим більше належить
сучаснику подій.
Список літератури:
1. Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ). Т.1.
Лаврентьевская летопись. – М.: Языки славянской культуры, 2001
(репринт видання: Лаврентьевская летопись // Полное собрание
русских летописей. – Ленинград, 1926. – T.1); ПСРЛ. – Т.2. –
Ипатьевская летопись. – М.: Языки славянской культуры, 2001.
2. Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и
Мануила Комнинов (1118-1180). – Пер. В.Н. Карпова. – СанктПетербург, 1859.
3. Назаренко А.В. Первые контакты Штауфенов с Русью (К
истории русско-немецких отношений в 30-е гг. XII в.) // Восточная
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Юлія Червенюк
Науковий керівник – доц. Струтинський В.Є.
Українська «м’яка сила» та польське суспільство
Сучасна зміна ландшафту міжнародних відносин підсилює
інтерес до «м’якої сили», яка виступає ефективним важелем
здійснення зовнішньої політики, а також інструментом впливу
на інші суб’єкти міжнародних відносин. Згідно концепту Дж.
Ная, продуктивність «м’якої сили» залежить від таких факторів
як культура, політичні цінності, зовнішня політика, а також їх
привабливості та здатності до розвитку та вдосконалення.
Дана концепція надзвичайно актуальна і для України, де
«м’яка сила» має потенціал до нарощення, але нині демонструє
дуже низькі показники. Згідно з «Rapid-growth markets soft
power index», Україна має індекс 8,1, для порівняння, сусідня
Польща – 9,2, посідаючи у рейтингу «Топ 20» 13 і 11 місця
відповідно. Першість у даному рейтингові посів Китай із
показником 30,7 [3].
Формування позитивного міжнародного іміджу, як
інструменту «м’якої сили» – це пріоритетне завданням
державної політики України. У березні 2010 р. Міністерство
закордонних справ презентувало масштабну програму
позиціонування України за кордоном під гаслом «Україна –
відкритість». Проте, дана ініціатива не стала результативною,
оскільки український «м’який потенціал» зазвичай гальмується
нестачею фінансового забезпечення.
Сучасний рівень українського «м’якого впливу» на польське
суспільство демонструє дослідження Інституту світової
політики, згідно якого індекс «м’якої сили» української держави
в Польщі становить 4 бали за десятибальною шкалою. Під час
розрахунків були використані та оцінені різні параметри,
насамперед внутрішній і зовнішній курс країни (4 бали),
впливовість української громади в РП (4 бали), діяльність
посольств України (3 бали), популярність української культури
(5 балів), привабливість української продукції (3 бали) [2].
У контексті концепту «м’якої сили» українська культура
виступає найефективнішим інструментом її реалізації. Розвиток
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українсько-польської
культурної
співпраці
отримав
документальне оформлення у Попередній угоді між урядом
України і урядом Республіка Польщі з питань культурного і
наукового співробітництва (1992 р.).
Важливим
чинником
стратегії
«м’якої
сили»
у
культурологічному аспекті є діяльність української громади у
Польщі, яка виконує інформаційну функцію, реалізовуючи
«м’яку дію» на місцеве населення [1].
Незважаючи на позитивні фактори впливу «м’якої сили» на
українсько-польський діалог, варто говорити і про низку
стереотипів щодо України, а особливо – українських заробітчан.
Проте, зауважимо, що образ українського студента, який
здобуває освіту в Польщі, має позитивне забарвлення. Отже,
українське студентство за кордоном – це ефективний інструмент
«м’якої сили».
У ході нашого дослідження ми дійшли висновку, що
українська політика щодо нарощення «м’якої сили»
непослідовна та неоднорідна, а через брак фінансування –
неефективна. Проте, за словами Дж. Ная, незважаючи на
український культурний потенціал, головним інструментом
реалізації «м’якої сили» України є демократія, тому варто
розпочати глибинні демократичні реформи. Також важливо
переглянути фінансову політику щодо нарощення «м’якої сили»
та звернути увагу на польський досвід збільшення
привабливості країни на міжнародній арені.
Список літератури:
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Науковий керівник – асист. Будник Т.О.
Експресивна іспанська мова: ввічливість
як правило
Наше суспільство регульоване низкою моделей і схем
поведінки, метою яких є сприяння ввічливості у сфері
соціальних відносин. Комплімент – це експресивний акт
мовлення, функцією якого є сприяння співрозмовнику та
позитивне вираження його поведінки, дій, зовнішності тощо. Як
стверджує Х.Хаверкейт: “Комплімент є сильним інструментом
переконання в тих типах взаємообміну, в яких баланс “затрата–
користь” може бути метою співпраці. У неспонукальних
контекстах комплімент може змусити співрозмовника, до якого
він адресується, компенсувати його мовцю за нормативним
принципом шляхетності” [2, c. 89].
Комплімент можна виражати не лише за допомогою
вживання прямих мовленнєвих засобів, а й непрямо, виявляючи
лише об’єкт посиленої уваги, не надаючи йому характеристики
(¡Trajiste nuevas flores!). Мовець виражає вже відому
інформацію для слухача. Непрямий комплімент часто
з’являється в мовленні як додаток до монолексичного вигуку
(¡Jo, comprаste el cochazo! ¡Oye, elpeloteñido! ¡Dios, qué rico el
pezcado!).
Отже, комплімент в іспанській мові виражається синтаксично
за допомогою стверджувальних та окличних речень. Окличні
речення, які є прагматично контрастними в іспанській мові,
можуть вживатися без флексивного дієслова. Структури, які
використовуються в іспанській мові як привітання, виглядають
так: спочатку вживають прості привітання – ¡Felicidades! і
¡Enhorabuena! Від них походить решта форм, деякі з яких
сполучаються з іменником. Ці форми мають вигляд образного
бажання (¡Feliz aniversario! ¡Felices Navidades!).
В іспанській мові наявні також форми, які є номінальними і
позбавлені образного побажання (¡Adoración y enhorabuena!).
Для підсилення цього акту вживають кількісні та якісні
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прислівники: Muchísimas felicidades! ¡Muchísima suerte
y
enhorabuena! ¡Mi más sincera enhorabuena!)
Здебільшого відповіді на привітання мають такий вигляд:
- подяка: gracias та її модифікації, підсилені числівником
(Muchísimas gracias);
- повернення привітання мовцю за допомогою прислівників
взаємності та повторення (Igualmente felicidades);
- зменшення похвали (No es para tanto. No fue nada. Bueno
gracias). В останньому прикладі за допомогою bueno мовець
хоче пом’якшити офіційну ситуацію і таким чином зменшити
важливість привітання [1, c. 302].
Іншими синтаксичними конструкціями, які вживаються для
підсилення, є наступні: використання засобів вираження, які
слідують один за одним, з пропуском другого терміну. ( Está ,
que muerde , que trina , etc . que se sube por las escaleras ). За
допомогою
порівняльних
або
компаративно-модальних
конструкцій, пропущених або ні ( Eres más celoso que mi pade y
ya es decir ). За допомогою вигуків (¡ Qué imbécil eres ! ¡ Anda la
mosquita muerta ! ). Вираження згоди із висловлюванням
співрозмовника (¿ Te gusta la película ? Está interesante.- ¡Claro
que me gusta ! ¿ Qué te iba a decir ? ); привітання ( ¿ Te estás
sacando el carnéya ?- Sí, e lteórico ya. ¡Vaya! ¡ Qué suerte ! ¡
Enhorabuena ! )
Отже, можна стверджувати, що стратегії пом’якшення та
підсилення - найпродуктивніші у сучасній іспанській мові. Це
стосується як форм їх вираження, так і застосування загалом.
Згадані стратегії впливають на ілокутивну силу мовленнєвого
акту для отримання бажаного ефекту адресантом.
Cписок літератури:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. – Київ:
Академія, 2004. – 342 с.
2. Bravo D. Sobre la cortesia linguistica, estrategica y conversacion al en
espanol, Oralia. – 2001; 4. Р. 299–314.
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Науковий керівник –проф. Фісанов В.П.
Сімейні форми виховання дітей в Україні
На сьогоднішній день в Україні в умовах економічної
кризи, політичної і соціальної нестабільності, радикальної
соціально-культурної трансформації постає проблема щодо
необхідності розробки нових форм утримання та виховання
дітей, які перебувають у особливо складних і дискомфортних
умовах. Перш за все це стосується дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Сімейним кодексом України, Законами України „Про
охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування” пріоритетом влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено саме
сімейне виховання – усиновлення, оформлення опіки
(піклування), влаштування у прийомну сім’ю, до дитячого
будинку сімейного типу.
Отже, дітям, які не мають можливості виховуватися в
біологічній родині, держава законодавчо гарантує право на
сімейне виховання шляхом розвитку сімейних форм їх
влаштування.
Усиновлення
дітей-сиріт
і
оформлення
опіки
(піклування) в Україні були і залишаються пріоритетними
формами влаштування долі дитини, залишеної без батьківської
опіки. Поряд з тим набуває розвитку створення альтернативних
форм, у першу чергу це стосується розвитку сімейних форм
влаштування таких дітей: ДБСТ і ПС.
Установлення опіки та піклування – це влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних,
родинних відносинах із цими дітьми-сиротами або дітьми,
позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення
їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів.
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Прийомна сім’я – це сім’я , яка добровільно взяла з
будинків для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки
від 1 до 4 років.
Ефективність діяльності прийомної сім’ї залежить від
соціального супроводу.
Соціальний супровід – робота, що передбачає
здійснення фахівцем (або групою фахівців) центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри)заходів,
спрямованих на забезпечення належних умов функціонування
прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, зокрема
надання соціальних послуг.[1., І.,с.1]
Дитячий будинок сімейного типу та прийомна сім’я є
окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або
окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на
виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування. [2., І.,с.1]
Переваги виховного потенціалу інноваційних форм
опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування,
пов’язані з природністю процесу виховання; емоційними
контактами дитини з батьками-вихователями, що ґрунтується на
довірі дитини до дорослих; з вихованням у малій групі; з
спілкуванням дітей між собою в умовах багатодітної родини.
Ефективність діяльності дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей залежить від соціального супроводу,
який здійснюється відповідними уповноваженими органами.
Упровадження інноваційних моделей соціальної роботи
з дітьми – актуальна й відповідальна справа. Вона потребує
нового бачення сенсу професійної діяльності, розробки нових
технологій роботи, нових методик оцінювання досягненого
результату.
Список літератури:
1. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту N 3357
від 23.09.2009 року
«Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»
2. Постанова КМУ від 26 квітня 2002 р. N 564 «Про затвердження
Положення про дитячий будинок сімейного типу»
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Ірина Юзик
Науковий керівник – проф. Бурдяк В.І.
Дотримання державних норм і контролю
для використання земель у межах населених пунктів
Термін
«контроль»
запозичений
у
вітчизняну
термінологію з французької мови, в якій слово «controle»
означає перевірку, спостереження з метою перевірки [2, С. 320].
Контроль за охороною та використанням земель розглядається,
як сукупність земельно-правових норм, що регулюють суспільні
відносини, які виникають між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян,
з одного боку, і власниками землі, землекористувачами, в тому
числі орендарями [1, С. 251].
Проблема контролю за охороною та використанням
земель органами державної влади та місцевого самоврядування
привертає увагу вчених різних галузей права. Зокрема, С.І.
Хом’яченко обґрунтовує ідеї про те, що контрольна діяльність у
галузі використання й охорони земель базується на таких
принципах: 1) законності; 2) систематичності (перманентності)
контролю; 3) своєчасності контролю; 4) всебічності; 5) глибини
(виявлення не тільки наслідків, а й причин відхилення від вимог
законодавства);
6)
об’єктивності;
7)
гласності;
8)
результативності (дієвості) [3, С. 10].
Земельним кодексом України у ст. 2 встановлено, що
суб’єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,
органи місцевого самоврядування та органи державної влади, до
яких віднесено органи законодавчої та виконавчої влади.
Конституція України законодавчо закріпила курс на
забезпечення верховенства права, охорону прав, свобод і
законних інтересів громадян у всіх сферах суспільного життя.
Відповідно до ст.16 Основного Закону, забезпечення екологічної
безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території
України є обов'язком держави.
Зазначимо, що Україна має достатньо розгалужену систему
контролю. Під організаційно-правовим забезпеченням контролю
розуміють систему органів, що здійснюють контроль, та спосіб
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правового закріплення цієї системи. Державний контроль
здійснюють органи державної влади загальної компетенції
(надвідомчий контроль), вищі за підпорядкованістю органи
відомчої компетенції (відомчий контроль), спеціалізовані
контролюючі органи міжвідомчої компетенції, створені для
здійснення суто контрольних повноважень за предметною
спрямованістю (міжвідомчий контроль).
Центральним органом виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання, відтворення й охорони природних ресурсів,
здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель, екологічної безпеки є Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України.
Основними завданнями контролю за охороною та
використанням земель у містах є: перевірка виконання
власниками землі, землекористувачами, в тому числі
орендарями вимог земельного законодавства; перевірка
цільового використання земельних ділянок;
дотримання
правил забудови, вимог містобудівної документації;
попередження і усунення виявлених порушень земельного
законодавства; виявлення відхилень від норм чинного
законодавства
при
використанні
земельних
ділянок
громадянами та юридичними особами; прийняття рішень щодо
притягнення винних у порушенні земельного законодавства до
юридичної відповідальності.
Список літератури:
1. Семчик В.І. Контрольна діяльність органів виконавчої влади як
гарантія захисту прав громадян на землю // Державний контроль за
дотриманням земельного та екологічного законодавства: стан,
проблеми та шляхи вдосконалення – 287с.
2. Словарь иностранных слов. – М.: Русск. язык, 1964. 344с.
3. Хом’яченко С.І. Правове забезпечення контролю за використанням
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