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1. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ: 
 

1.1. Назва, дата та номер наказу або рішення, постанови, договору, яким 
передбачено фінансування роботи. 
27/01-20/05 від 14.01.2016 

 
1.2. Термін виконання роботи: 
 початок: січень 2016 р. 
 закінчення: грудень 2018 р. 

 
1.3. Виконавці роботи:  

 
Загальна кількість виконавців – 14 
 
Докторів наук – 6 
 
Кандидатів наук – 6 
 
Аспірантів – 1 
 
Студентів – 1 

 
№ 
п/п 

П.І.Б. 
(повністю) 

Місце 
роботи 

Посада Науковий 
ступінь 

Вчене 
звання 

1.  Балабанов Костянтин 
Васильович 

МДУ Ректор МДУ, 
професор кафедри 
міжнародних 
відносин та 

зовнішньої політики 

Доктор 
політичних 

наук 

Професор 

2.  Лисак Вікторія 
Феофанівна 

МДУ Декан історичного 
факультету, професор 
кафедри міжнародних 

відносин та 
зовнішньої політики 

Доктор 
історичних 

наук 

Професор 

3.  Пашина Наталія 
Полікарпівна 

МДУ Професор кафедри 
міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики 

Доктор 
політичних 
наук 

Доцент 

4.  Грідіна Ірина 
Миколаївна 

МДУ Професор кафедри 
міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики 

Доктор 
історичних 
наук 

Професор 

5.  Булик Максим 
Володимирович 

МДУ Завідувач кафедри 
міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики 

Кандидат 
політичних 
наук 

Доцент 

6.  Пахоменко Сергій 
Петрович 

МДУ Доцент кафедри 
міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики 

Кандидат 
історичних 
наук 

Доцент 

7.  Рябінін Євген 
Вадимович 

МДУ Доцент кафедри 
міжнародних 

Кандидат 
політичних 

Доцент 



відносин та 
зовнішньої політики 

наук 

8.  Стяжкіна Олена 
Вікторівна 

МДУ Професор кафедри 
історичних дисциплін 

Доктор 
історичних 
наук 

Професор 

9.  Слющинський Богдан 
Васильович 

МДУ Професор кафедри 
політології, філософії 
та соціології 

Доктор 
соціологічн
их наук 

Професор 

10.  Романцов Володимир 
Миколайович 

МДУ Професор кафедри 
історичних дисциплін 

Доктор 
історичних 
наук 

Професор  

11.  Янковський Степан 
Владиславович 

МДУ Доцент кафедри 
культурології та 
інформаційної 
діяльності 

Кандидат 
філософськ
их наук 

Доцент 

12.  Гільченко Олена 
Леонідівна 

МДУ Старший викладач 
кафедри міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики 

Кандидат 
політичних 
наук 

 

13.  Трофименко 
Анастасія Вікторівна 

МДУ Старший викладач 
кафедри міжнародних 
відносин та 
зовнішньої політики 

Кандидат 
політичних 
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14.  Піддубний Сергій 
Анатолійович 

МДУ Аспірант 
спеціальності 23.00.02 
– політичні інститути 
та процеси 

  

15.  Бушуєв Георгій 
Олександрович 

МДУ Студент 
спеціальності 055 
Міжнародні 
відносини, ОС 
Магістр  

  

 
 

2. МЕТА РОБОТИ 
 
2.1. Стан проблеми 
Вивчення Південного Сходу України в умовах суспільно-політичної кризи 

спрямоване на досягнення реальної інтеграції даного регіону в загальнонаціональний 
український простір через дослідження історико-культурних, соціально-економічних, 
політичних процесів. З урахуванням того, що національно-державний розвиток країни 
значною мірою визначається обраною національною стратегією, залежить від адекватної 
гуманітарної політики, велике значення має вдосконалення концептуально-теоретичних 
підходів до вивчення феномену сучасної цивілізації через глибоке дослідження становища та 
розвиток соціально-економічних, політичних, культурних процесів, які відбувається в 
окремих державах світу, зокрема, на прикладі Україні. Систематизація знань про історію та 
соціокультурні особливості Південно-східної України спрямоване на формування 
системного патріотичного виховання, популяризацію української історії, культури, 
європейських цінностей, вдосконалення навчально-виховної роботи у бік її наближення до 
інтересів і потреб сучасної молоді. Все це відкриває найбільш широкі можливості для 
забезпечення збалансованого суспільно-політичного розвитку Південного Сходу як 
невід’ємної частини Української держави.  



Проблемами розвитку Південного Сходу України займаються викладачі кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики МДУ: професор К. Балабанов розглядає 
національно-культурне та громадське життя греків Півдня України, професор О. Стяжкіна 
працює в галузі проблеми повсякденності та гендерної рівності та Південному Сході 
України, доцент С. Пахоменко розглядає історичну пам'ять населення Донецького регіону, 
доцент М. Булик аналізує регіональний вимір партійно-політичної системи України на 
прикладі Донецького регіону, старший викладач О.Агєєва досліджує регіональну молодіжну 
політику в Донецькій області. Трансрегіональні відносини в контексті сучасних 
геополітичних конфліктів досліджує доцент Є. Рябінін. Проте, всі спеціалісти в галузі 
дослідження розвитку Південного Сходу України на сучасному етапі мають актуальну 
потребу в продовженні тематичних досліджень з урахуванням нових умов розвитку регіону в 
умовах війни та кризи. Останні події в Україні, зокрема, у Південному Сході викрили безліч 
проблемних питань, які потребують подальшого дослідження та доопрацювання, серед них: 
причини кризи, що охопила даний регіон, її соціально-економічні та політичні наслідки, 
ментальності та повсякденному житті, ситуативну поведінку населення регіону та його 
ставлення до суспільно-політичної ситуації. Назріла потреба систематизувати та узагальнити 
окремі дослідження, присвячені Південно-східній Україні з метою глибокого розуміння та 
популяризації знань щодо його особливостей. 

Окремі вітчизняні автори приділили увагу дослідженню проблем Південного Сходу 
України. Зокрема, величезне значення має дисертація професора Маріупольського 
державного університету Б. В. Слющинського «Міжкультурна комунікація в 
багатонаціональному регіоні України». Увагу до сучасного Донбасу привернули такі 
дослідники як М. Воротнюк та О. Сидорчук. Зокрема, в роботі М. Воротнюк «Стратегія 
України у налагодженні відносин з населенням Донбасу та Криму. Грузинський досвід» 
приділена увага найбільш болючим питанням відносин з населенням Донбасу та Криму. 
Особливий статус окремих регіонів Донбасу висвітлено в праці ««Особливий статус» 
окремих регіонів Донбасу: що Україні робити з окупованими територіями» О. Сидорчука. 
Вплив проекту «руського мира» на Україну проаналізували С. Здіорук, В. Яблонський, В. 
В. Токман в роботі «Україна та проект «русского мира»». Разом із тим, причини 
цивілізаційної кризи, її соціально-економічні та політичні наслідки для України не знайшли 
належного втілення в роботах вітчизняних авторів, що доводить актуальність обраної для 
дослідження теми. 

Серед зарубіжних авторів, перш за все, слід назвати З. Бжезинського. Фундаментальні 
підходи до визначення сутності цивілізаційного конфлікту були закладені автором в роботі 
«Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні перспективи» та С. 
Гантінгтоном «Зіткнення цивілізацій». В їх роботах надано теоретичне обґрунтування ідеї 
виникнення та розвитку цивілізацій, в тому числі зародження та основні характеристики 
сучасної постіндустріальної інформаційної цивілізації. Подальшого доопрацювання потребує 
проблема особливостей перспективного та проблемного розвитку сучасної цивілізації з її 
глобальними та регіональними загрозами (загроза екологічній безпеці, регіональні 
конфлікти, вичерпаність природних ресурсів тощо). Свою зацікавленість в дослідженні 
проблем цивілізаційної кризи на Сході України демонструють професори Оксфордського 
університету П.Чейзті, С.Уайтфілд. Особливості реалізації стратегії вторгнення Росії в 
Україну розглядає в своїх роботах професор Торонтського університету Л. Вей. Водночас, 
сьогодні відсутні комплексні фундаментальні дослідження, присвячені саме передумовам і 
сутності конфлікту на Південному Сході України та шляхам запобігання подібних явищ в 
контексті внутрішніх та зовнішніх факторів з врахуванням цивілізаційного підходу.  

 
2.2. Об’єкт дослідження, або розробки 
Об’єктом дослідження виступає Південний Схід як регіон України в комплексі його 

соціокультурних, економічних, географічних характеристик. 



Предметом дослідження – Південний Схід України в умовах суспільно-політичної 
кризи в контексті дослідження історико-культурних, соціально-економічних та політичних 
процесів в регіоні.  

 
 
2.3. Мета роботи - комплексне дослідження історичних, економічних та 

соціокультурних засад формування цивілізаційного зламу на Південному Сході України та 
визначення шляхів і перспектив її подолання та включення даного регіону у процес 
формування української політичної нації як частини європейського цивілізаційного 
простору. 

 
 
2.4. Основні завдання 

- дослідити концептуально-теоретичні підходи до феномену сучасної цивілізації, 
процесів державної дезінтеграції, регіонального сепаратизму; 

- визначити соціально-економічні, політичні, культурні та геополітичні передумови 
процесів сепаратизму на Південному Сході України; 

- визначити роль інформаційного фактору у розвитку сепаратизму в регіоні; 
- виробити рекомендації для органів державної влади України щодо стабілізації 

політичної та соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях; 
- запропонувати стратегію внутрішньополітичної, інформаційної, культурної, 

соціально-економічної інтеграції Південно-східного регіону в єдину національну 
систему України. 

 
3. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ. 
 
3.1. Перелік правових та нормативних документів, які можуть бути підставою 

для виконання роботи 
 

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ; 
2. Закон України "Про основи національної безпеки України"; 
3. Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики". 

 
3.2. Перелік виконаних раніше науково-дослідних робіт, монографій, статей та 

іншої наукової продукції, на базі яких буде виконуватися дана робота 
2008 – 2011 рр. – Комплексна наукова тема «Розвиток зовнішньоекономічних та 

політичних відносин України в умовах глобалізації»; 
2011 – 2014 рр. Комплексна наукова тема «Середземномор’я у сучасних регіональних та 
глобальних процесах». 

 
Монографії 

Булик М. В. Становлення партійно-політичної системи України: регіональний вимір / М. В. 
Булик, В. Ф. Лисак, М. І. Майборода. — Маріуполь : МДУ, 2015. — 180 с. 
Рябінін Є. В. Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції 
України (політологічний аналіз) / Є.В.Рябінін. — Маріуполь : Новий друк, 2013. — 157 с. 
Стяжкіна О. Людина в радянській провінції: освоєння відмови. Монографія. / О. Стяжкіна. 
— Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. — 295 с. 
Рябінін Е. В. Региональное измерение геополитических конфликтов / Е. В. Рябинин. — 
Мариуполь, 2013. – 312 с. 
Дегтеренко А.М. Інтерактивна карта життєдіяльності  територіальних громад Донецької 
області в етнополітичному  контексті / Дегтеренко А.М. – Маріуполь : Новый мир, 2012. -  
120 с. 



Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – poczatkach XXI wieku: [Монографія] / К.В. 
Балабанов, О. В. Булатова, М. В. Трофименко. – Olsztyn-Charkow, 2010 (Розділ. 
Особливості розвитку відносин між Україною та Республікою Польща на сучасному етапі). 
(http://www.nestor.cracow.pl/polska-dyplomacja-na-wschodzie-w-xx---poczatkach-xxi-wieku-
p1134.html). 
 

Наукові статті 
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державного університету Серія: Історія, Політологія. 2011, Вип. 1, С. 7-12 («Index 
Copernicus International») 
Пахоменко С.П. Історична пам'ять як інструмент політики: донецький вимір / С. П. 
Пахоменко // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал - № 3 (53) – 2013 – 
грудень. - C. 271 – 279. («Index Copernicus International») 
Рябінін Є.В. Чинники цивілізаційних суперечностей в Україні / Є. В. Рябінін // Вісник 
Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2013. – №6. – С.106 
– 113. («Index Copernicus International») 
Рябінін Є.В. Проблема зовнішньополітичного вибору України / Є. В. Рябінін // Вісник 
Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. («Index Copernicus 
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4. ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
 

Термін виконання № 
етапу 

Назва етапу, зміст 
виконуваних робіт 

Початок 
(дата) 

Закінчення 
(дата) 

Кількість 
працівник

ів 

Обсяг 
фінансуван

ня 

Звітні документи та 
наукова продукція, 
що підлягають здачі 
замовнику в кінці 

етапу 
 Визначення 

методологічної 
основи 
дослідження. 
Дослідження 
теоретико-
методологічних 
засад розвитку 
соціально-
політичних 
процесів на 
території Південно-
східної України. 
Визначення 
історичних, 
культурних, 
політичних та 
соціально-
економічних 
передумов кризи у 
Південно-східному 
регіоні України 

01.01.16 31.12.2016 14 280000 грн. Вдосконалення 
теоретико-
методологічних 
підходів до 
визначення сутності 
процесів, що 
відбуваються на 
території Південного 
Сходу України.  
Систематизація 
передумов та причин 
сучасної політичної, 
соціально-
економічної, 
культурної та 
геополітичної кризи 
на території 
Донецької  області.  
Визначення 
етнічного, 
гендерного, 
соціально-
стратеграфічного, 
урбаністичного 
факторів у розвитку 
регіону. 
 
Звітна документація:  
Наукові публікації: 4; 
Захист магістерських 
робіт: 1 
Захист дипломних 
робіт: 1 

 Обґрунтування 
динаміки 
політичного та 
соціально-
економічного 
вибору населення 
в контексті 
цивілізаційної 
кризи на 
Південному Сході 
України. 
Дослідження ролі 
інформаційного 
фактору у кризових 
явищах на території 
регіону. 
Розробка 
рекомендацій щодо 
стабілізації 

01.01.17 31.12.2017 14 280000 грн. Класифікація загроз 
національній безпеці 
України в контексті 
політичної та 
соціально-
економічної кризи на 
Південному Сході. 
Визначення ролі 
інформаційного 
фактору у процесі 
формування настроїв 
та політичних 
поглядів населення 
регіону. 
Вироблення 
методики 
дослідження 
соціально-
економічних, 



політичної та 
соціально-
економічної 
ситуації в 
Донецькій області. 

культурних, 
інформаційних, 
політичних та 
геополітичних 
процесів на 
Південному Сході 
України як фактору 
цивілізаційного 
вибору населення 
регіону. 
Розробка методики 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки України в 
контексті 
регіонального зрізу 
та рекомендацій з 
поліпшення рівня 
внутрішньої 
інтеграції Південного 
Сходу України. 
Розробка навчального 
курсу. 
 
Звітна документація:  
Наукові публікації: 4; 
Захист магістерських 
робіт: 2 
Захист дипломних 
робіт: 1 

 Створення моделі 
внутрішньополіти
чної, 
інформаційної, 
культурної, 
соціально-
економічної 
інтеграції 
Південно-східного 
регіону в єдину 
національну 
систему України. 

01.01.18 31.12.2018 14 260000 грн. Створення моделі 
інтеграції Південно-
східного регіону в 
єдиний політичний, 
культурний, 
інформаційний 
простір України. 
Комплексний аналіз 
ролі зовнішнього 
фактору у розвитку 
політичної кризи на 
Південному Сході 
України. 
Розробка методики 
інформаційного 
забезпечення 
реінтеграції 
тимчасово 
окупованих територій 
України. 
Концепція 
регіонального типу 
загальноукраїнської 
культурної традиції. 
Концепція соціально-
економічного та 
політичного 
відновлення 
Південно-східного 
регіону України. 
Розробка навчального 
курсу Південний Схід 
України на 



цивілізаційному 
зламі». 
 
Звітна документація:  
Наукові публікації: 4; 
Захист магістерських 
робіт: 2 
Захист дипломних 
робіт: 1 
Захист кандидатських 
дисертацій: 2 
Монографія. 

 
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
 
5.1. Наукова новизна 
Для розробки практичних рекомендацій щодо формування державної політики 

ідентичності у регіоні Південно-східної України та її кореляції з процесами євроінтеграції 
України буде застосовано комплексний підхід, заснований на використанні методів 
політологічного, соціологічного, культурологічного дослідження, що дозволить надати 
інтегральну оцінку політичної, соціально-економічної і ідеологічної ситуації в регіоні та 
перспектив його ролі та місця в українському державному проекті. В процесі дослідження 
буде отримано конкретні теоретичні напрацювання із врахуванням специфіки Донецького 
регіону, динаміки політичних, соціально-економічних, культурних та інших процесів, що 
відбувалися, або будуть відбуватися протягом 2014 – 2018 рр. Спираючись на місцевий 
матеріал, в процесі дослідження буде впорядковано та емпірично обґрунтовано раніше 
зроблені теоретичні припущення та гіпотези, зокрема, Э. Тоффлера «Шок майбутнього», С. 
Гантінгтона «Політичний устрій в мінливих суспільствах» та «Зіткнення цивілізацій». 
 

5.2. Практичне значення 
Результати дослідження Південного сходу України в умовах цивілізаційного зламу 

нададуть можливість запобігання майбутнім конфліктам, вироблення конкретних заходів з 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, впровадження системної політики 
ідентичності. Все це має сприяти формуванню української політичної нації на основі 
гармонійного поєднання національного патріотизму і європейських цінностей. Науково 
узагальнений досвід дослідження передумов, причин та наслідків суспільно-політичної 
кризи на сході, породжених історичними, соціально-економічними, політичними, 
культурними та інформаційними детермінантами дозволить створити єдину комплексну 
концепцію попередження та вирішення подібних конфліктів в майбутньому. Реалізація 
дослідження дозволить виробити конкретні пропозиції з подолання кризи в України в рамках 
реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020»» та «Стратегії національної безпеки 
України». (Лист-погодження Управління культури і туризму Маріупольської міської ради на 
проведення фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету на 
тему «Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» від 09.09.2015 
№ 02-28/93; Лист-погодження Приморської районної адміністрації Маріупольської міської 
ради на проведення фундаментального дослідження за рахунок видатків державного 
бюджету на тему «Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» 
від 10.09.2015 № 01-633-35/0). 
 

5.3. Засоби реалізації результатів 
Реалізація результатів дослідження відбуватиметься у кілька етапів як на науково-

теоретичному, так і прикладному рівні. Отриманий під час дослідження емпіричний матеріал 
буде викладено в рамках колективної монографії, статистичних довідників, наукових статей 
та тез виступів на науково-практичних конференціях різного рівня. Водночас його буде 



висвітлено на спеціалізованому веб-порталі з метою популяризації серед науковців та 
широкого загалу. Крім того, отримані результати будуть використані при підготовці 
матеріалів лекційних та практичних занять, написання підручників, науково-методичних 
комплексів тощо. Науковий доробок комплексної теми буде запропоновано до вжитку 
органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам та романізаціям 
м. Маріуполя та України в цілому з метою подальшого використання у практичній 
діяльності. 

 
 
5.4. Можливий соціально-економічний ефект 
Визначення причин та передумов кризи на Південному Сході України, формування 

відповідної методики з подолання її наслідків, практичні рекомендації органам центральної 
та місцевої влади сприятиме комплексному вирішенню проблеми реінтеграції окупованих 
територій, відновленню зруйнованої інфраструктури Донецької області, запобігатиме 
виникненню сепаратистських настроїв серед населення в інших регіонах країни. Водночас 
розробка та впровадження практичних рекомендацій по роботі з районами, що знаходяться в 
зоні АТО, дозволить відновити довіру місцевого населення до органів влади, сприятиме 
побудові громадянського суспільства в Україні, що перевищить кошти, витрачені державним 
бюджетом.  
 

5.5. Патентно-, конкурентоспроможні результати 
В рамках комплексної наукової теми заплановано створення науково-дослідного 

комплексу з вивчення причин та передумов суспільно-політичної кризи на Південному Сході 
України з точки зору соціально-економічних, політичних, психологічних, культурних та 
побутово-традиційних характеристик. Він передбачатиме аналіз суспільства, політичних, 
соціально-економічних відносин в регіоні з метою подолання негативних наслідків 
сепаратистських та дезінтеграційних процесів в Донбасі. Заплановано отримання авторських 
свідоцтв на методичні рекомендації для органів державної влади та місцевого 
самоврядування.  

 
5.6. Порівняння із світовими аналогами 
Для розробки практичних рекомендацій щодо формування державної політики 

ідентичності у регіоні Південно-східної України та її кореляції з процесами євроінтеграції 
України буде застосовано комплексний підхід, заснований на використанні методів 
політологічного, соціологічного, культурологічного дослідження, що дозволить надати 
інтегральну оцінку політичної, соціально-економічної і ідеологічної ситуації в регіоні та 
перспектив його ролі та місця в українському державному проекті. В процесі дослідження 
буде отримано конкретні теоретичні напрацювання із врахуванням специфіки Донецького 
регіону, динаміки політичних, соціально-економічних, культурних та інших процесів, що 
відбувалися, або будуть відбуватися протягом 2014 – 2018 рр. Спираючись на місцевий 
матеріал, в процесі дослідження буде впорядковано та емпірично обґрунтовано раніше 
зроблені теоретичні припущення та гіпотези, зокрема, Э. Тоффлера «Шок майбутнього», С. 
Гантінгтона «Політичний устрій в мінливих суспільствах» та «Зіткнення цивілізацій». 
 

 
5.7. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується 

реалізувати результати розробки 
Галузі застосування: 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

суспільних і гуманітарних наук. 85.42 Вища освіта. 
Верховна Рада України; 
Міністерства: 
‒ Міністерство освіти і науки України; 



‒ Міністерство інформаційної політики України 
‒ Міністерство культури України 
‒ Міністерство молоді та спорту України 
‒ Міністерство оборони України 
‒ Міністерство інфраструктури України; 
‒ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 
‒ Міністерство соціальної політики України. 
‒ Міністерство внутрішніх справ України; 
Донецька обласна державна адміністрація; 
Маріупольська міська рада. 
Підприємства та організації: 
 Маріупольський державний університет; 
 ГО «Маріупольський гендерний центр»; 
 ГО «Новий Маріуполь». 


